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στο Newsletter των Παρατάξεων του TEE
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Εκλογών ΤΕΕ 2019
Οι εκλογές του ΤΕΕ έχουν προκηρυχθεί 
για τις 3 Νοεμβρίου 2019 

Mε πρωτοβουλία του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασι-
νού και κατόπιν σχετικής απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ, το Τμήμα 
Δημοσιότητας και Επικοινωνίας ανέλαβε την περιοδική 
έκδοση ηλεκτρονικού newsletter των παρατάξεων και τη 
δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας.
Το Newsletter Παρατάξεων φιλοξενεί τις απόψεις όλων των 
παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων που συμ-
μετέχουν στις εκλογές ΤΕΕ 2019, οι οποίοι/ες επιθυμούν να 
συμμετέχουν με σχετικά κείμενα.
Παράλληλα στον ιστοχώρο του ΤΕΕ έχει δημιουργηθεί ειδική 
ιστοσελίδα για τις εκλογές 2019 που έχει συγκεντρωμένα  όλα 
τα σχετικά κείμενα.
Από εκεί υπάρχει πρόσβαση σε άλλη ειδική ιστοσελίδα 
που παραθέτει τις ιστοσελίδες των παρατάξεων και στο 
newsletter.

Η Συντακτική Ομάδα

Για το περιεχόμενο, το ύφος και όσα 
υποστηρίζονται στα κείμενα που 
ακολουθούν, την ευθύνη έχουν 
αποκλειστικά οι αντίστοιχες Παρατάξεις.

ΠΡοΕΔΡοΣ ΤοΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΣΥμΒοΥλοΣ ΕκΔοΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
γΡΑΦΙΣΤΙκΗ ΕΠΙμΕλΕΙΑ ΕκΔοΣΗΣ
Ελένη Τριάντη
E-MAIL ΕΠΙκοΙνώνΙΑΣ
press@central.tee.gr

TAYTOTHTA

ΗλΕκΤΡονΙκΗ ΕκΔοΣΗ 
ΤοΥ γΡΑΦΕΙοΥ ΤΥΠοΥ ΤΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23 οκΤώΒΡΙοΥ 2019

ΤΕΥΧΟΣ 01

• Προκήρυξη Εκλογών ΤΕΕ 2019 

• Πρόγραμμα Εκλογών ΤΕΕ  
3ης Νοεμβρίου 2019,  
Μάθε που ψηφίζεις  

• Οδηγίες ψηφοφορίας Εκλογών ΤΕΕ 3ης 
Νοεμβρίου 2019 

• Κατάλογος ιστοσελίδων παρατάξεων

Δείτε επίσης τους παρακάτω συνδέσμους: 

https://web.tee.gr/wp-content/uploads/prok-eklogwn-tee-2019.pdf
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/tee_programma_eklogon_2019.pdf
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/tee_programma_eklogon_2019.pdf
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/tee_programma_eklogon_2019.pdf
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/tee-odigies-psifoforias-ekloges-2019.pdf
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/tee-odigies-psifoforias-ekloges-2019.pdf
https://web.tee.gr/ekloges-tee-2019/parataxeis-2019/
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Στις εκλογές του ΤΕΕ στις 3 νοέμβρη να υπογράψουμε δικά μας μνημόνια
Έχουν περάσει 10 χρόνια από το ξέσπασμα της κρίσης και την επιβολή των μνημονίων, 
όμως κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζουν τα παραμύθια για το success story. Είτε με 
την «ανάπτυξη για όλους» της κυβέρνησης ΝΔ, είτε με την «δίκαιη ανάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ, 
η κοινωνία είναι καζάνι που βράζει μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον ασφυκτικό για τους 
τεχνικούς. 
Στον κλάδο μας ανθεί η απληρωσια, οι απολύσεις και η ελαστική εργασία, που ιδιαίτερα 
μέσα από  το μπλοκάκι, ως δήθεν «συνεργασία» με τους εργοδότες, διαμορφώνουν ένα 
εργασιακό περιβάλλον γεμάτο ανασφάλεια. Οι αυτοαπασχολούμενοι μετατρέπονται σε 
φοροεισπράκτορες ενώ αδυνατούν να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Οι 
νέοι μηχανικοί ήταν και παραμένουν το πειραματόζωο των νέων εργασιακών συνθήκων 
γαλέρας. 
για μια μαχητική και ανατρεπτική παρέμβαση εντός εκτός και εναντίον του ΤΕΕ
Το #block_TEE συμμετέχει στις εκλογές του ΤΕΕ, για να αναδείξει ότι υπάρχει ένας άλλος 
δρόμος υπέρ των εργατικών συμφερόντων. Δεν προσβλέπουμε σε μια καλύτερη διοίκη-
ση του ΤΕΕ. Δεν ζητάμε απλώς ψήφο για να είμαστε η αριστερή αντιπολίτευση. Ζητάμε 
ψήφο μπλοκαρίσματος μιας Διοίκησης και ενός μηχανισμού που αντικειμενικά στέ-
κονται εχθρικά απέναντί μας. Θέλουμε σε αυτές τις εκλογές του ΤΕΕ η αγανάκτηση των 
πληττόμενων μηχανικών να μετατραπεί σε δύναμη ανατροπής. Να μην οδηγη-
θεί στην αποχή και την απογοήτευση. Για να καταδικαστούν η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα 
τα μνημονικά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ κλπ. Για να μαυριστούν οι «εκπρόσωποι» των μη-
χανικών που συναλλάχτηκαν και υπηρέτησαν τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και το κατασκευ-
αστικό κεφάλαιο, που μεθόδευσαν και παζάρεψαν την εξαθλίωσή μας μέσω του ΤΣΜΕΔΕ, 
της Attica Bank κλπ: Η ΔΚΜ (ΝΔ), η ΔΗΣΥΜ (ΚΙΝΑΛ), η Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ 
(ΣΥΡΙΖΑ) και η ΕΛΕΜ (σε συμμαχία με τον Σπίρτζη) και οι παραφυάδες τους. 
Την τελευταία τριετία ως #block_TEE αντιπαλέψαμε την αντιδραστική πολιτική σε κε-
ντρικό επίπεδο (κυβερνήσεις, νομοθετήματα), ενώ προσπαθήσαμε να blockάρουμε την 
αντιδραστική επίθεση του ΤΕΕ (πχ θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, ΠΔ για τα επαγγελματικά δι-
καιώματα, κτλ.). 
Ως #block_TEE συγκροτούμαστε από εργαζόμενους από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο 
τομέα, που παλεύουμε στα σωματεία εργαζομένων όπως το Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών. Για μας η μάχη στο ΤΕΕ είναι συνέχεια των μαχών που δίνουμε σε όλα τα μέτωπα και 
όχι αυτοσκοπός. Δεν γινόμαστε γρανάζι του συστήματος εντός του ΤΕΕ, παλεύουμε για την 
ανατροπή των συσχετισμών υπέρ των εργαζόμενων, στο δρόμο

ΤΕΕ-Εργοδοσία-κυβέρνηση-ΕΕ: Στον μονόδρομο που επιβάλλουν, 
μΠλοκΑ ΠΑνΤοΥ!

Η ηγεσία του ΤΕΕ μέχρι σήμερα πρόβαλε σταθερά τη λογική επιλογής του δήθεν «μικρότε-
ρου κακού» προκειμένου να το κάνει «εύπεπτο» στους μηχανικούς, συνδιαμορφώνοντας 
το θεσμικό πλαίσιο της «διαβαθμισμένης πρόσβασης». Το ΠΔ 99/2018, με ευθύνη των 
ίδιων παρατάξεων και πολιτικών δυνάμεων της ηγεσίας του ΤΕΕ που προω-
θούν αυτήν την πολιτική συνδιαμορφώνοντας με όλες τις κυβερνήσεις τις 
ρυθμίσεις της «απελευθέρωσης», πυροδοτεί ξανά μια συντεχνιακή διαμάχη μεταξύ 
των ειδικοτήτων.

Η δική μας απάντηση
Είναι στο αντίποδα της συνήθης πρακτικής του λόμπινγκ, στην οποία επιδίδονται οι συ-
ντηρητικές παρατάξεις του ΤΕΕ και των συλλόγων. Αυτό που απαιτείται είναι ο κοινός 

αγώνας των εργαζόμενων, άνεργων και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών 
ενάντια στις αναδιαρθρώσεις. Η παρέμβαση μας σφραγίζεται από την λογική ΕΝΤΟ-
Σ-ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ του ΤΕΕ
• Όχι στην διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Καμιά διάσπαση των πτυχίων βά-
σει ειδικεύσεων, καταρτίσεων, πιστοποιήσεων, εξετάσεων. Κατάργηση του καθεστώτος 
των «ειδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων» (Ενεργειακοί Επιθεωρητές, κα). Καμία εξέ-
ταση για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
• Απόσυρση του ΠΔ 99/2018 για τη «ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού» το οποίο 
αποτελεί ένα βήμα στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του κλάδου σε βάρος των συμ-
φερόντων όλων των μηχανικών που ζούνε από τη δουλειά τους.
• Όχι στις πολυδιάσπαση του πτυχίου. Ένα ενιαίο 5ετές πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο, με 
πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτό. 
• Όχι στο μητρώο ιδιωτικών έργων. Καμία σκέψη για την εφαρμογή καθεστώτος «δόκι-
μου» / «ασκούμενου» μηχανικού με «μηδενικό πτυχίο».

Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά και διεκδικούμε
• Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, προσλήψεις με σταθερές εργασιακές σχέσεις. Επανα-
φορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Επαναφορά των μισθών και των ελάχιστων 
αμοιβών σε επίπεδα προ κρίσης. 
• καμία απόλυση εγκύου εργαζόμενης. Πλήρη κατοχύρωση των εργαζόμενων μη-
τέρων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, καμία απόλυση, όλες οι άδειες και τα επιδόματα.
• Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους νέους εργαζόμενους που βιώ-
νουν πιο έντονα την εργασιακή ζούγκλα. Να μπει ένα φρένο στην υπερεκμετάλλευση της 
νέας γενιάς που αποτελεί τον πιο ευάλωτο στόχο των αντεργατικών πολιτικών.
• Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Όχι στα 
Επαγγελματικά ταμεία, στην ιδιωτικοποίηση και στην ανταποδοτικότητα! Δημόσια, καθο-
λική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
• Δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, περίθαλψη ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο. 
• Κάτω τα χέρια από τα σωματεία, να μην περάσει η αντιαπεργιακή αντισυνδικαλιστική 
νομοθεσία. 
• Πάλη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, κάτω τα χέρια από ΔΕΗ, συγκοινωνίες, ΕΥΔΑΠ και 
όλα τα δημόσια αγαθά-«φιλέτα» που έχει βάλει στο μάτι το κεφάλαιο. 

Τα ψηφοδέλτια του #block_TEE, αριστερή κίνηση εργαζομένων & άνεργων 
μηχανικών

http://www.block-tee.gr/

http://www.block-tee.gr/tee_epist/%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2588%25ce%25b7%25cf%2586%25ce%25bf%25ce%25b4%25ce%25ad%25ce%25bb%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-block_tee-%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25ae-%25ce%25ba%25ce%25af%25ce%25bd%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b5/
http://www.block-tee.gr/tee_epist/%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2588%25ce%25b7%25cf%2586%25ce%25bf%25ce%25b4%25ce%25ad%25ce%25bb%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-block_tee-%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25ae-%25ce%25ba%25ce%25af%25ce%25bd%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b5/
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Συνάδελφοι/ες 

Για 6η συνεχόμενη αναμέτρηση η Α.Α.ΣΥ δίνει το παρόν στις εκλογές των Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών.  Από κάθε ειδικότητα εκλέγονται 5 μέλη για την 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ οι οποίοι προστίθενται στους υπόλοιπους 150 που εκλέγονται ανά περιφέρεια. Συχνά στις εκλογές αυτές διακρίνονται διάφορα συντε-
χνιακά ψηφοδέλτια που δήθεν δίνουν την μάχη για τα «…δίκαια της ειδικότητας» αλλά την επομένη των εκλογών μια χαρά συναλλάσσονται με τις κυρίαρχες 
παρατάξεις του ΤΕΕ.  Τα μέλη αντίθετα που είχε εκλέξει η ΑΑΣΥ μαζί με άλλες αριστερές και αγωνιστικές παρατάξεις της «Α»ΤΕΕ στήριξαν την εκλογή ενός μέλους 
στην ΔΕ του ΤΕΕ και παρενέβησαν σε όλες τις κινηματικές διαδικασίες εντός και εκτός ΤΕΕ.  

Τα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια τα ξέρει ο καθένας από πρώτο χέρι και δεν έχει νόημα να τα επαναλάβουμε στο λίγο χώρο αυτού του κειμένου. 
 Στα ψηφοδέλτια μας στις ΕΕΕ συμμετέχουν συνάδελφοι τόσο από τις παρατάξεις Block_TEE και ΑΡΑΓΕΣ όσο και ανένταχτοι αγωνιστές που στηρίζουν την 
προσπάθεια μας. 

Αν όμως κάποιος διερωτάται τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί μετά από τόσες χιλιάδες σελίδες μνημονίων και εφαρμοστικών; Τι άλλο μπορεί να κάνουν. 
Κυβέρνηση και Πλειοψηφία του ΤΕΕ έχουν την απάντηση. Το «Αναπτυξιακό» νομοσχέδιο της κυβέρνησης, οι δηλώσεις της Υπ. Παιδείας, οι δηλώσεις για νέο 
Ασφαλιστικό και τόσα άλλα (ΣΔΙΤ, ΔΕΗ, Ελληνικό) δεν αφήνουν απορίες. Σε όλα αυτά βέβαια, οι κατά τα άλλα λαλίστατες κυρίαρχες παρατάξεις και συντεχνια-
κές κινούνται μεταξύ σιωπής και δημιουργικής κριτικής.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο οι καθυστερήσεις όσο και τα όσα δεν κατάφεραν να περάσουν τόσες κυβερνήσεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ) οφείλονται μόνο στις 
αντιστάσεις που συνάντησαν. Αυτές οι φωνές αντίστασης και αγώνα είναι η μόνη χρήσιμη ψήφος και εντός του ΤΕΕ. 
Όσοι ζούμε από τη δουλειά μας και όχι από τα γνωστά κυκλώματα που λυμαίνονται τον τόπο και τον κλάδο μας, πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα. Δεν υπάρχει 
τέρμα στην κατηφόρα, αν δεν το βάλουμε εμείς.
Σας καλούμε στις εκλογές της 3 Νοέμβρη σε όλη την Ελλάδα να στηρίξετε και στην κάλπη των ΕΕΕ της δυνάμεις της αντιπολίτευσης και του αγώνα εντός, εκτός 
και εναντίον και του νέου μηχανισμού ΤΕΕ. 

Ε.Ε.Ε. ΗλΕκΤΡολογών μΗχΑνΙκών
1 ΔΗμοΠοΥλοΣ  ΔΗμΗΤΡΙοΣ     
2 κΑΤΣΙΒΕλΗΣ  ΠΑΥλοΣ            
3 κΑΤΣΙκΗ  ΒΑΣώ                                
4 κονΤομΑΡΗΣ κώΣΤΑνΤΙνοΣ 
5 λΙΑγκοΣ  γΕώΡγΙοΣ                          
6 νομΙκοΣ  ΒΑΣΙλΕΙοΣ        
7 ΣΤΑΘΑ  ΠΑνΑγΙώΤΑ      
8 ΤΣΙΡΑκΗΣ   ΔΗμΗΤΡΙοΣ   

Ε.Ε.Ε. μΗχΑνολογών μΗχΑνΙκών
1 ΑΠοΣΤολοΥ  μΙχΑλΗΣ                 
2 ΔΗλΑΡΗΣ  νΙκοΣ                       
3 ΔΙΑμΑνΤογΙΑννΗ  γΕώΡγΙΑ                   
4 μΑνοΥΣΕλΗΣ  ΕμμΑνοΥΗλ         
5 ΡΗγοΣ  ΙώΑννΗΣ                   
6 ΣώΤΗΡοΠοΥλοΥ   ΕΥΑγγΕλΙΑ                             
7 ΤοΥλΙΑΤοΣ  χΡΙΣΤοΣ-μΙχΑΗλ   
8 ΦΑκΑλΗΣ   ΔΗμΗΤΡΙοΣ            

Ε.Ε.Ε.   
ΗλΕκΤΡονΙκών μΗχΑνΙκών
1 ΑμΠΕλογΙΑννΗ   ΒΑΣΙλΙκΗ (ΒΑΣώ)   
2 λΙΑγκοΥ    ΒΑΣΙλΙκΗ (ΒΑΣΙΑ)  
3 μΑλΤΗΣ    ΕΥΣΤΑΘΙοΣ             
4 ΠΑνΤοΣ     μΙνΑΣ                    
5 ΠΑΠΑνΙκολΑοΥ   γΙώΡγοΣ                   

Ε.Ε.Ε.   μΗχΑνΙκών ΠΑΡΑγώγΗΣ 
& ΔΙοΙκΗΣΗΣ
1 μΑνώλΗΣ  ΔΙΑμΑνΤΗΣ         
2 μΠΑλΗΣ ΣΠΥΡΙΔών – ΑΙΑΣ   
3 ΠΑΠΑλΙΑκοΣ ΕΥΣΤΑΘΙοΣ              
4 ΡοΒλΙΑΣ  κώνΣΤΑνΤΙνοΣ     

Ε.Ε.Ε.   νΑΥΠΗγών μΗχΑνΙκών
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Συνάδελφε/ισσα
Στις 3 Νοεμβρίου οι μηχανικοί καλούνται να ψηφίσουν για την εκλογή των 
οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ. Μια διαδικασία που φαίνεται να ενδιαφέρει 
ολοένα και λιγότερους συναδέλφους, και ειδικά τους νεότερους. Γεγονός 
όχι περίεργο, μια και η δράση του ΤΕΕ εδώ και χρόνια αντί να υπερασπίζε-
ται έστω και μερικά τα δικαιώματα των μηχανικών που ζουν από τη δου-
λειά τους, στρέφεται ανοικτά εναντίον τους.
Έχουμε περάσει 10 χρόνια όπου με πρωτοβουλία όλων των μνημονικών 
κυβερνήσεων αλλά και την συνδρομή του ΤΕΕ είδαμε την ζωή και την δου-
λειά μας να συνθλίβεται. Αναδουλειά ή αμοιβές-χαρτζιλίκι για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, κατάργηση συλλογικών 
συμβάσεων, αυθαιρεσία και απολύσεις στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, 
υποστελέχωση, ποινικές ευθύνες και μείωση αποδοχών στους δημόσιους, 
καθυστερήσεις και μειώσεις συντάξεων στους συνταξιούχους, φοροεπι-
δρομή και ασφαλιστικά χαράτσια για όλους. Μέσα σε όλα αυτά η πρόταση 
των κυβερνήσεων ήταν να γίνουμε διεκπεραιωτές – εισπράκτορες στις  
πολιτικές τους, με μηδενική μέριμνα για την επιστημονική διάσταση των 
ζητημάτων, και τον κοινωνικό τους ρόλο, με χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα τα «αυθαίρετα», τις τακτοποιήσεις, τα «εξοικονομώ» κοκ.
Σαν να μην έφταναν όμως τα παραπάνω οι ίδιοι πρωταγωνιστές προώθη-
σαν την διάλυση και του επαγγέλματος με τις πιστοποιήσεις για να μπορέ-
σουν να παγιώσουν την πολιτική τους στο διηνεκές. Το ΠΔ99, τα φίλτρα, τις 
ανεξέλεγκτες «πανεπιστημιοποιήσεις», τα Μητρώα ελεγχόμενης πρόσβα-
σης που δυσκολεύουν την άσκηση επαγγέλματος και προετοιμάζουν την 
εκχώρηση του αποκλειστικά σε εταιρίες συμβούλων.
Συνάδελφε/ισσα
Αν το ΤΕΕ συνέβαλε στα παραπάνω, αυτό οφείλεται καθοριστικά στο ότι 
οι κυβερνητικές και οι δήθεν ανεξάρτητες παρατάξεις που δραστηριοποι-
ούνται είτε για κομματικούς – είτε για «επαγγελματικούς» λόγους κυριαρ-
χούν. Οι παρατάξεις αυτές δεν θέλουν εξάλλου την μεγάλη συμμετοχή των 
μηχανικών αφού μέσω των κομματικών ή επαγγελματικών συναλλαγών 
καταφέρνουν να έχουν τις θέσεις και τις πλειοψηφίες που χρειάζονται.
Αν όμως κάποιος διερωτάται τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί; Τι άλλο 
μπορεί να κάνουν; Αφού αυτά περάσανε ποιο το νόημα να ασχοληθείς 
με το ΤΕΕ; Κυβέρνηση και Πλειοψηφία του ΤΕΕ έχουν την απάντηση. Το 
«Αναπτυξιακό» νομοσχέδιο της κυβέρνησης, οι δηλώσεις της Υπ. Παιδείας, 
οι δηλώσεις για νέο Ασφαλιστικό και τόσα άλλα (ΣΔΙΤ, ΔΕΗ, Ελληνικό) δεν 
αφήνουν απορίες. Σε όλα αυτά βέβαια, οι κατά τα άλλα λαλίστατες κυρίαρ-
χες παρατάξεις κινούνται μεταξύ σιωπής και δημιουργικής κριτικής.
Η σιωπή αυτή δεν αφορά μόνο τα μέτρα της κυβέρνησης, είναι και στάση 
συνενοχής και για τον ρόλο που επιφυλάσσεται στο ΤΕΕ στα πλαίσια της 
ιδιωτικοποίησης αδειών, ελέγχων, μητρώων αλλά και της ρύθμισης των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών.
Συνάδελφε/ισσα
Όσοι ζούμε από τη δουλειά μας και όχι από τα γνωστά κυκλώματα που 
λυμαίνονται τον τόπο και τον κλάδο μας, πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα. 
Να αντισταθούμε στη γενικευμένη απαξίωση και να αγωνιστούμε «εντός, 
εκτός και εναντίον του ΤΕΕ». Δεν υπάρχει τέρμα στην κατηφόρα, αν δεν το 
βάλουμε εμείς– η αντίσταση δεν είναι μάταιη. Τα όσα εξάλλου μας ετοιμά-
ζουν δεν είναι τίποτε περισσότερο από τα όσα δεν μπόρεσαν να περάσουν 
μέχρι ώρας λόγω των αγώνων που έγιναν μέχρι σήμερα.

ΑΡ.Αγ.Ε.Σ. - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑγώνΙΣΤΙκΗ ΕνώΤΙκΗ ΣΥΣΠΕΙΡώΣΗ

Η ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. είναι μια μετωπική αριστερή παράταξη με συνεχή παρουσία σε όλους τους αγώνες των 
μηχανικών και του λαού μας. Στα σωματεία, στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, στις κινήσεις υπε-
ράσπισης του περιβάλλοντος, στους μεγάλους αντιμνημονιακούς αγώνες αλλά και στα όργανα του ΤΕΕ. 
Πάντα μαζί και δίπλα στους συναδέλφους. Επιδιώκουμε την μέγιστη δυνατή συστράτευση με αγωνι-
στές και δυνάμεις της Αριστεράς και των κινημάτων. Χρόνια τώρα έχουμε αποδείξει ότι και μπορεί και 
έχει σημασία να υπάρχει αντιπολιτευτική φωνή απέναντι στις πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντα 
του πλούτου και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ζωή μας – απέναντι στο συνεχές του ΤΕΕ 
και των κυβερνήσεων.
Συνάδελφε/ισσα
Σε καλούμε να δυναμώσεις τη φωνή αντιπολίτευσης εντός ΤΕΕ, να στηρίξεις του αγώ-
νες εκτός ΤΕΕ, αυτό είναι για εμάς η ψήφος στην ΑΡΑγΕΣ.
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Εκλογές στο ΤΕΕ..νοέμβριος 2019.  
Εκλογές στο ΤΕΕ μετά από μια τριετία. Οι παρατάξεις  ανασυντάσσονται, αναζητούν στηρίξεις, σταθμίζουν 
πολιτικές ισορροπίες, διαμορφώνουν προεκλογικό λόγο, ονομασίες. 
Ανάμεσά τους μια παράταξη που έχει όνομα, που έχει θέσεις και διαμορφώνει πια ...τη δική της Ιστορία!
Που βρέθηκε -για πρώτη φορά- στην Προεδρεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. 
Ξεκινώντας από το 2000 ανέδειξε ως κυρίαρχη την ανάγκη έκφρασης μιας άλλης πρότασης για το ΤΕΕ, 
που θα στηρίζεται αποκλειστικά στους συναδέλφους μηχανικούς, ιδιαίτερα στους νέους. 
Στα 19 χρόνια λειτουργίας της, η ΑΜΑΚ επέλεξε να είναι αυτόνομη παράταξη, για τους μηχανικούς, χωρίς 
δεσμεύσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς εξαρτήσεις.
Οι θέσεις, οι προτάσεις και το έργο της ΑΜΑΚ διαχρονικά, εκτιμήθηκαν από τους συναδέλφους, που στις 
τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, την αναδεικνύουν  πρώτη δύναμη στο ΤΕΕ/ΤΑΚ και με τη δική της 
αυτόνομη παρουσία στην Κεντρική (Πανελλαδική) Αντιπροσωπεία.

Η  ΑμΑκ στην Προεδρεία του ΤΕΕ/ΤΑκ έδωσε το στίγμα της!
Έκανε τη διαφορά!

Το ΤΕΕ/ΤΑκ,
• Ανοίγεται για πρώτη φορά προς όλους τους μηχανικούς ενημερώνοντας τους για τη δραστηριότητά 
του (συνεδριάσεις Δ.Ε. και ‘’Α’’).
• Ενημερώνει, για πρώτη φορά, όλα τα μέλη του για τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις του.
•  Γίνεται φορέας προσφοράς και ζήτησης εργασίας για τους μηχανικούς.
• Αποκτά λογότυπο μέσω διαγωνισμού.
• Βελτιώνει την οργάνωση και τις υποδομές του Τμήματος. 
• Συντηρεί το κτίριό του , μετά από χρόνια.
• Ολοκληρώνει προγραμματικές συμβάσεις.
Tο ΤΕΕ/ΤΑκ διοργανώνει: 
• Επιμορφωτικές εκδηλώσεις στην Ανατολική Κρήτη, με θέματα καθημερινότητας του μηχανικού (e- 
adeies, αυθαίρετα, κτηματολόγιο).
• Εκδηλώσεις με επιστημονικά ή κοινωνικά θέματα. 
• Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 
• Επισκέψεις στα μεγάλα δημόσια έργα κ.α.
• Σεμινάρια φωτογραφίας, σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ε.Κ.,
και παράλληλα,
• Ανοίγει τη βιβλιοθήκη του. 
• Καλεί για συμμετοχή σε επιτροπές, καταλόγους, ομάδες. 
• Στηρίζει την ομάδα μπάσκετ.
Παρεμβαίνει για: 
• ΒΟΑΚ, Αεροδρόμιο στο Καστέλλι, Κτηματολόγιο, Δασικούς Χάρτες. 
• Θέματα της Ανατολικής Κρήτης.
• Νόμο περί Δημοσίων έργων και Μελετών. 
• Αυθαίρετα, «εξοικονομώ» κ.ά. 
• Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ , ασφαλιστικό κ.α.
Το  ΤΕΕ/ΤΑΚ, είναι διαφορετικό σήμερα και, σύμφωνα με τα μηνύματα που μας έρχονται, αυτό αναγνω-
ρίζεται και πιστώνεται στις προσπάθειες της ΑΜΑΚ. 

Όμως εμείς δεν εφησυχάζουμε!  
Υπάρχουν κι άλλα που πρέπει να γίνουν,  αφού  τα προβλήματα «τρέχουν» και  μας καλούν όλους 
σε διαρκή εγρήγορση,
στοχεύοντας να γίνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, 
• αξιόπιστος σύμβουλος της τοπικής κοινωνίας , επαναφέροντας την επιστήμη στο σχεδιασμό και 
• το «σπίτι του μηχανικού»  - σύμμαχος στην καθημερινότητά του, 
έχοντας βαθιά πεποίθηση ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν είναι ακόμα μια δημόσια υπηρεσία, ο  λόγος της ύπαρξης 
του είναι οι μηχανικοί της Ανατολικής Κρήτης.

Η ΑμΑκ στην κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ,
Θέτει ζητήματα που απασχολούν τους μηχανικούς που κανείς άλλος δεν θέτει με αυτήν την οπτική και 
βάζει στο επίκεντρο την περιφέρεια.  
Παρεμβαίνει για:
• την αποτροπή της υποβάθμισης του Τμήματός μας σε Γραφείο, 
• την επίσπευση της έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ, 
• το συμψηφισμό ή την επιστροφή χρημάτων των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης,
• τη μείωση της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ,
• την καθυστέρηση εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ.

Σήμερα, 
μέσα στο κλίμα υποχωρήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν - σε νέες μορφές -  σε ζητήματα επιστή-
μης, αισθητικής, ποιότητας ζωής,  
μέσα από τη συνεχιζόμενη  υποβάθμιση του έργου και του κύρους του μηχανικού,  που κλιμακώνεται με 
διαφόρων ειδών προφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και ΠΔ,  
έχοντας αποκτήσει και την εμπειρία της Διοίκησης στην Προεδρία του Τμήματος και χωρίς άγχος να γίνει 
αρεστή από τις δομές της όποιας εξουσίας… 

η ΑμΑκ δηλώνει και πάλι παρούσα!
Με μόνη ισορροπία που διαφυλάττει, αυτήν ανάμεσα στην ανάπτυξη του τόπου και το περιβάλλον (φυ-
σικό, ανθρωπογενές,).
Με μόνα συμφέροντα που αγωνίζεται να εξυπηρετήσει, των μηχανικών : 
• επισημαίνοντας το σημαντικό ρόλο του μηχανικού στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για τον 
τόπο,
• ενθαρρύνοντας την επιμόρφωσή τους ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις  νέες προκλήσεις,
• υπερασπιζόμενη την ανάγκη για αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματός τους από όποια θέση.

οι μηχανικοί του ΤΕΕ/ΤΑκ
Πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο!
Οι παλαιότεροι σχεδίασαν, υλοποίησαν έργα, αντιμετώπισαν την κρίση. 
Υπάρχουν και οι νέοι συνάδελφοι με τις σπουδές ,τις δεξιότητες, 
με  φρέσκιες ιδέες και  όνειρα,
που έρχονται σε επαφή με το επάγγελμα σε μια δύσκολη εποχή για τον κλάδο,  
που δεν βρίσκουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν, να αξιοποιήσουν τα όσα γνωρίζουν,
που αναζητούν το χώρο τους...

για να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, 
χρειαζόμαστε το μηχανικό κάθε ηλικίας και εμπειρίας

γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που θα μας απασχολήσουν την επόμενη θητεία:
• Επαγγελματικά, όπως το νέο σύστημα εξομοίωσης των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με αυτούς 
των Πολυτεχνείων. 
• Θέματα  Περιβάλλοντος και προσχηματικής διαχείρισής του,
• Θέματα χωροταξίας και Υποδομών, που αντιμετωπίζονται με προχειρότητα και απαξίωση.
• Θέματα σχετικά με το Δημόσιο χώρο, το κτηματολόγιο, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
στην Περιφέρεια, 
• Θέματα  Ενέργειας και φυσικών πόρων, 
κι ακόμη,
• Πολυπλοκότητα νομοθεσίας. 
• Υπερβολικές εκπτώσεις σε μελέτες και έργα του Δημοσίου. 
• Αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα πολλαπλών εγκρίσεων Συμβουλίων  και Επιτροπών...
Επιδιώκουμε:
• να στηριχθούν οι μηχανικοί και οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου σε επενδύσεις που βασίζονται στην 
ποιότητα, το σεβασμό και τη μοναδικότητα  των φυσικών και πολιτιστικών μας πόρων,
• να μη διαλυθεί ο δημόσιος τομέας, να πάψει να απαξιώνεται η έννοια του δημοσίου συμφέροντος, να 
μην εκποιηθεί η δημόσια περιουσία. Τα κοινά αγαθά να διατηρήσουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους,
• να ενισχυθεί ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ ως φορέα αναδιανομής και προώθησης της τεχνικής γνώσης στους 
μηχανικούς και τον κόσμο της Περιφέρειας.
Συνάδελφε,
Έλα μαζί μας, 
–Χρειαζόμαστε το λόγο σου, το επιχείρημά σου.
–Ο λόγος σου πλουτίζει τον προβληματισμό μας.
–Το επιχείρημά σου δυναμώνει την αξιοπιστία μας.
–χρειαζόμαστε τις ιδέες σου....
Για να χτίζουμε τις θέσεις μας με σοβαρότητα, διεπιστημονικότητα και τεκμηρίωση. 
Για να είμαστε Μηχανικοί για τους Μηχανικούς και όχι εκλέκτορες των κομματικών παρατάξεων.  
Για  να συνεχίσουμε σταθερά, αδέσμευτα, χωρίς εξαρτήσεις,  μαζί και με τη δική σου ματιά!
Με περισσότερους εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΑΚ  και με δυνατή φωνή στην Κεντρι-
κή Αντιπροσωπεία. 

Δεν είσαι μόνος!!
κάνε, με την ΑμΑκ, το ΤΕΕ/ΤΑκ σύμμαχό σου !

Δυνάμωσε τη φωνή σου στην κεντρική Αντιπροσωπεία!
19 χρόνια κάνουμε τη διαφορά και συνεχίζουμε…

www.amak.gr                     ΑμΑκ στο facebook                  οι υποψήφιοι με την ΑμΑκ 

https://www.facebook.com/amak.tee/%3Ffref%3Dts
https://www.amak.gr/images/ekloges2019/viografika.pdf


ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕών

6

Δ.Ε.Σ.μη
Δημοκρατική Επιμελητηριακή Συμπαράταξη μηχανικών

για τους μαχόμενους μηχανικούς
για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας

για το δικαίωμα στην εργασία με αξιοπρέπεια
 
Οι ανεξάρτητες παρατάξεις Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ) και η Περιφερειακή Συνεργασία 
Μηχανικών αποφασίσαμε να ενώσουμε δυνάμεις σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο την Δημοκρατική Επιμελη-
τηριακή Συμπαράταξη Μηχανικών (Δ.Ε.Σ.Μη).

Ο κατακερματισμός παρατάξεων που «στεγάζουν» ή στηρίζονται σε συναδέλφους που δεν υπακούουν 
σε σκληρές κομματικές γραμμές, είναι η αιτία που λείπει από το ΤΕΕ μια δυναμική έκφραση του δημοκρα-
τικού-προοδευτικού χώρου με όλα τα χαρακτηριστικά της ελεύθερης σκέψης. Σκέψης και στάσης που 
στοχεύουν συλλογικά χωρίς περιορισμούς από τις κομματικές περιχαρακώσεις.

Αυτός είναι ο λόγος που θεωρήσαμε αναγκαία, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τη συγκρότηση συλλο-
γικού χώρου μέσα στο ΤΕΕ, με θεσμικά χαρακτηριστικά ανοιχτών λειτουργιών, σκέψεων και δράσεων, 
βασισμένων σε τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις. Αυτόν το συλλογικό χώρο στον οποίο θα συμμε-
τέχουν, ισότιμα, συνάδελφοι όλων των ηλικιών και ειδικοτήτων που είναι επιστημονικά και κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένοι, με αυτοτελή παρουσία, μακριά από δογματισμούς και κατευθύνσεις που επιβάλλο-
νται από κομματικούς ή άλλους, εκτός ΤΕΕ, χώρους.

λέμε οχΙ στο Τ.Ε.Ε που διαμορφώνει η πολιτική κοινοπραξία Δκμ-ΔΗΣΥμ-ΔΗΠΑμ και το καθιστά 
κομματικό λάφυρο και ιδιόκτητο μονοπρόσωπο φορέα.

λέμε νΑΙ στο Τ.Ε.Ε του μέλλοντος μας που θα αναγνωρίζεται ως

•  καθοριστικός φορέας για την εξέλιξη και την πρόοδο της χώρας μέσα από τη συνεχή στήριξη των με-
λών του, διαμορφώνοντας προοπτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, την 
αναστροφή του κύματος μετανάστευσης των Μηχανικών, αλλά και για τη διαμόρφωση ενός Δημόσιου 
βιώσιμου, ανθρωποκεντρικού και αναπτυξιακού Ασφαλιστικού και Φορολογικού συστήματος.
•  ανεξάρτητος και ακηδεμόνευτος σύμβουλος της πολιτείας και της κοινωνίας με θεσμικό και επιστημονι-
κό κύρος, χωρίς να χειραγωγείται με παρεμβάσεις που θα είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων και 
όχι κομματικού lobbying, ή/και προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει σήμερα. 
•  εθνικός φορέας που αξιοποιεί το πλούσιο επιστημονικό έργο και τις παρεμβάσεις των Περιφερειακών 
του Τμημάτων ανά την επικράτεια
•  επιστημονικός φορέας που παρακολουθεί καινοτομεί, αναπτύσσεται, πρωτοστατεί και ανοίγει δρό-
μους. Τα μέλη του ενεργοποιούνται, τον υπερασπίζονται, αποτρέπουν την υποβάθμισή του που παρα-
κολουθούμε τα τελευταία χρόνια

Η Δ.Ε.Σ.μη αγωνίζεται για ένα Τ.Ε.Ε που θα συμβάλλει θετικά στο θεσμικό εκσυγχρονισμό του κράτους 
και θα προάγει έναν, οραματικό μεν ρεαλιστικό δε, Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό 
που θα δίνει διέξοδο από την κρίση με

• Ιεράρχηση των αναπτυξιακών έργων και των έργων υποδομής, ώστε αυτά να υπηρετούν ή να δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις για την παραγωγική ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Ελλάδας, μετατρέ-
ποντας την σε κόμβο Συνδυασμένων Μεταφορών και κόμβο Ενεργειακής Ασφάλειας για την Ευρώπη 
και την ευρύτερη περιοχή

•  την υπεράσπιση του Δημόσιου Χαρακτήρα των Φυσικών Πόρων και Υποδομών της Χώρας
•  προώθηση μεσαίων και μικρών έργων τα οποία, εντασσόμενα σε αντίστοιχα επίπεδα σχεδιασμού, θα 
αποτελέσουν τον πυλώνα για την αποκέντρωση, την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος 
αλλά και την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας η οποία μέχρι τώρα βασίζεται κυρίως στην αποκα-
τάσταση φυσικών καταστροφών και όχι στην πρόληψη αντιμετώπισής τους
• προάσπιση και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής με όλες τις κοινωνικοοικονομικές, ιστορικές και 
πολιτιστικές παραμέτρους της, με την ένταξη και ενσωμάτωση των έργων στο περιβάλλον και με τη δια-
σφάλιση της ποιότητας του πολιτιστικού αποτυπώματος που αφήνει η γενιά μας για το μέλλον
•  αντισεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας
• ολοκλήρωση της καταγραφής των θεσμικών γραμμών (Κτηματολόγιο, Δασολόγιο, Χωρικά Σχέδια, 
αιγιαλοί, κλπ) και ουσιαστική και ολιστική λειτουργία της Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων της χώρας, 
πολιτική που προωθεί το Τ.Ε.Ε τις τελευταίες δύο δεκαετίες
• προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας και διασύνδεσή τους με όλους τους τομείς και φορείς Πα-
ραγωγής μέσα από ειδικά επενδυτικά εργαλεία και την ανάπτυξη συνεργατικών πολιτικών
• αναβάθμιση του Πρωτογενούς Τομέα και της Μεταποίησης και την ένταξη του Τεχνικού κόσμου στο 
σχεδιασμό του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
• πλήρη καταγραφή και αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας
• προώθηση πολιτικών ενεργειακής αυτάρκειας της Ελλάδας (εξοικονόμηση, ηλεκτροκίνηση, αποκε-
ντρωμένη παραγωγή-διαχείριση-αποθήκευση και διανομή ενέργειας)
• ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του πολίτη μέσω της ανάδειξης δικτύων 
«Έξυπνων» Πόλεων
• προώθηση βιώσιμων πολιτικών διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων με έμφαση στη διαλογή 
στην πηγή και την ανακύκλωση ενεργοποιώντας την κοινωνική συμμετοχή

Για εμάς οι μαχόμενοι μηχανικοί αποτελούν τον πυρήνα της συνδικαλιστικής μας δράσης.

Προωθούμε πολιτικές για

•  τον εξορθολογισμό των εισφορών και της φορολογίας σε τέτοιο ύψος το οποίο δεν θα θίγει το σκληρό 
πυρήνα των εύλογων δαπανών διαβίωσης και δεν θα ενισχύει φαινόμενα φορο-εισφορο-διαφυγής και 
αθέμιτου ανταγωνισμού
•  τη δημιουργία Γραφείου διαμεσολάβησης για ζητήματα που αφορούν στην ασφάλιση και συνταξιο-
δότηση των Μηχανικών
•  την αντιμετώπιση της παράλογης και χωρίς θεσμικές διασφαλίσεις ποινικοποίηση του επαγγέλματος 
του Μηχανικού
•  τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, 
Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο την κοινή αντιμετώπιση και ερμηνεία ζητημάτων, την κω-
δικοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, την επικαιροποίηση και έκδοση νέων Τεχνικών Οδηγιών και την 
πλήρη ψηφιοποίηση της αδειοδοτικής λειτουργίας τους
•  τη δημιουργία Παρατηρητήριου Εργασίας και Επιμόρφωσης των Μηχανικών και Γραφείου Εύρεσης 
(Συν)Εργασίας για τους Μηχανικούς το οποίο θα είναι πολύγλωσσο και θα διασυνδέεται με τους παρα-
γωγικούς και οικονομικούς φορείς της χώρας
•  την πλήρη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε προς τους Μηχανικούς
•  την οργάνωση Forum Διαλόγου για τους Μηχανικούς με πιστοποιημένη είσοδο
•  την επιμόρφωση των Μηχανικών με τη διοργάνωση ημερίδων σε ετήσια βάση και με πανελλαδική 
εμβέλεια για την ενημέρωση των Μηχανικών σε επιστημονικά, τεχνικά, φορολογικά και ασφαλιστικά 
θέματα σε συνεργασία και με τα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε 
•  τη δημιουργία «e-Τεχνικών Θεμάτων» με αρθρογραφία από έμπειρους συναδέλφους του εσωτερικού 
και του εξωτερικού σε θέματα σχεδιασμού, εκπόνησης μελετών και κατασκευής.

Δεν είμαστε θεατές στα γεγονότα.
Σχεδιάζουμε-Παρεμβαίνουμε-Δημιουργούμε. 

Για ένα Τ.Ε.Ε με τους μηχανικούς στην πρώτη γραμμή όχι ως άλλο ένα γρανάζι της γραφειο-
κρατίας αλλά ως Βασικό Συντελεστή της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της χώρας

Επικοινωνήστε μαζί μας 
ΔΕΣΜη
ΔΕΣΜη
ΕλΕΜ
Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών

Δ.Ε.Σ.μΗ. - ΕλΕμ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκΗ ΣΥνΕΡγΑΣΙΑ-ΣΥνΕΡγΑΖομΕνοΙ

mailto:desmi.tee%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/desmitee/
https://www.facebook.com/elem.tee/
https://www.facebook.com/pe.sy.mon/
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ΔΗμοκΡΑΤΙκοΣ ΑγώνΑΣ μΗχΑνΙκών 
ΛΑΜΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Στις επικείμενες εκλογές του ΤΕΕ την Κυριακή 3/11/2019, θα συμμετέχουμε για δεύτερη φορά, ως ανεξάρτητη παράταξη για την ανάδειξη 
του οργάνου της Κεντρικής Αντιπροσωπείας. 

Έχοντας υπόψη τον κυκεώνα των προβλημάτων που η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας επίκαιρα βιώνει, η προσπάθειά μας 
θεωρήθηκε επιβεβλημένη για πολλούς λόγους, όπως είναι :  

• Οι αδήριτες ανάγκες ανάταξης των παθογενειών που χρόνια τώρα μαστίζουν, ως πολιτικές επιλογές, την Κοινωνία των Μηχανικών 
και υποβαθμίζουν τους επιστήμονες μέλη μας. Για εμάς πάνω από όλα τίθεται το συμφέρον των Μηχανικών και όχι η άνθηση προσωπικών 
επιδιώξεων που ιδιοτελώς ενσκήπτουν, σε διάφορες πολιτικές σκοπιμότητες.
• Οι  απαιτήσεις αφύπνισης των μελών μας και κυρίως των νέων, για τη μεγαλύτερη ενεργό τους παρουσία στα δρώμενα του 
Τεχνικού Επιμελητήριου. Αρκεί να αναφερθεί η διαπίστωση της ισχνής συμμετοχής στις προηγούμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε. που σε εθνικό 
επίπεδο τα μέλη μας ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό γύρω στο 25% .... 
• Οι εξόφθαλμες ανάγκες για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας με κοινωνικό διάλογο και συμμετοχικές διαδικασίες, στη 
βάση των ελάχιστων προαπαιτούμενων για την αποκέντρωση και το δημοκρατικό προγραμματισμό.
• Τα Κοινωνικά μας αδιέξοδα, όπως είναι όσα οι Μηχανικοί σήμερα με τις πολιτικές απαξίωσης του Τ.Ε.Ε. βιώνουν. Από τις ανεκδιήγητες 
επιλογές υποβάθμισης των σπουδών τους, μέχρι και τη διαχρονικά παραγκωνισμένη αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου 
-ακόμα και για θέματα αυτονόητα- του μεγαλύτερου ίσως επιστημονικού φορέα της χώρας.  

Η παράταξή μας συγκροτήθηκε για τις εκλογές της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. αποκλειστικά από μέλη του Τμήματος Ανατολικής 
Στερεάς, τα οποία με γνώση των προβλημάτων και κάθε διάθεση φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν επάξια τους συναδέλφους τους. 
Θεωρούμε ότι η εκλογή μας μπορεί και πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τις προτιμήσεις των μελών του τμήματος, χωρίς «ποδηγετούμε-
νες σταυροδοσίες» σε όλη τη χώρα, που λόγω των σκοπιμοτήτων οι οποίες διακατέχουν τις συνδικαλιστικές παρατάξεις του κέντρου αλλά 
και λόγω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε., πολλές φορές βιώνονται. 

χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις, με λογοδοσία και πάνω από όλα μακριά από κάθε σκοπιμότητα. 
Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας θα είναι η καλλίτερη δικαίωση των προσπαθειών μας.

Βονόρτας Πάνος  (Π/Μ)
Ζαχαρόπουλος Στέλιος (ΑΤΜ)
Θαλάσση Κατερίνα (Χ/Μ) 
Σκαρίμπας Θύμιος (Μ/Μ)
Χαλκιάς Βαγγέλης (ΑΤΜ) 
Χριστοδούλου Αθηνά (Η/Μ & Μ/Υ) 

Υ.Γ.  Για πληρέστερη ενημέρωση των φίλων και κάθε ενδιαφερόμενου ως προς τη δραστηριότητά μας, η διεύθυνση του ιστοτόπου μας είναι: 
http://dimokratikosagonasmichanikon.blogspot.com/

ΔΗμοκΡΑΤΙκοΣ ΑγώνΑΣ μΗχΑνΙκών
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οι μηχανικοί προχωράμε μπροστά, ανοίγοντας δρόμους για το επάγγελμά μας 
αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. με τους αγώνες μας καταφέραμε πολλά. 
Στις 3 νοεμβρίου, παίρνουμε θέση για το μέλλον μας. με όραμα, σχέδιο, τεχνική 
επάρκεια, επιστημονική πληρότητα και εμπειρία συνδιαμορφώνουμε τη νέα 
αναπτυξιακή πραγματικότητα στη χώρα.
γιώργος Στασινός

2015-2019
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, γιώργος Στασινός, πάντα παρών με διεκδικήσεις, προτάσεις 
και λύσεις για τα μεγάλα θέματα του κλάδου και της χώρας

«οι μηχανικοί βαδίζουμε χέρι - χέρι με την ανάπτυξη της χώρας. Στο ΤΕΕ, τα 
τελευταία χρόνια από τη θέση του Προέδρου, έχω δώσει έμφαση ακριβώς σε 
αυτό: να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη, για νέες δουλειές. 
Δουλειές για όλους. Δουλειές για εμάς τους μηχανικούς, που είμαστε συνδεδε-
μένοι με όλο το αναπτυξιακό κλίμα στη χώρα. οι μηχανικοί στηρίζουμε την ανά-
πτυξη και την υλοποιούμε»

ονΕclickLIS
«Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι του 
ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, 
έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, με ποιους όρους 
και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει »
Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της αυθαίρετης δόμησης
«Με τη δουλειά κάθε Μηχανικού, που εισάγει τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, 
η χώρα αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία της καταγραφή, ακριβή γεωγραφικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά των κτιρίων με αυθαιρεσία. Αυτό είναι η τεράστια τομή »
e-Άδειες
«Με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, που υλοποίησε το ΤΕΕ, οι υποβολές σχεδίων, μελετών, 
οι εγκρίσεις, οι υπογραφές, η έκδοση της τελικής άδειας πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, με εμ-
φανείς τους χρόνους κάθε σταδίου. Με παρακολούθηση της ροής των εργασιών. Είναι μια μεγάλη 
μεταρρύθμιση, που άργησε για τη χώρα»
Ασφαλιστικό - φορολογικό
«Το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα είναι δημευτικό και μη βιώσιμο. Οδηγεί εκτός επαγ-
γέλματος χιλιάδες καταρτισμένους επιστήμονες. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Η κυβέρνηση 
πρέπει ΤΩΡΑ να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Είμαστε επιστήμονες, έχουμε αξιοπρέπεια. Δε ζητάμε 
χάρη, ζητάμε σεβασμό στη δουλειά μας »

Δημιουργήσαμε και παρέχουμε νΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για τους μηχανικούς - μέλη του ΤΕΕ
• Σεμινάρια ΤΕΕ, με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση σε επίκαιρα και εξει-

δικευμένα τεχνικά θέματα. Τα σεμινάρια είναι δωρεάν, ανοιχτής συμμετοχής, με ζωντανή 
μετάδοση και το υλικό τους διαθέσιμο σε όλους μέσω διαδικτύου, με ελεύθερη πρόσβαση

• Νέα ιστοσελίδα του ΤΕΕ, με επίκεντρο τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και άλλες, προς τους 
Μηχανικούς

• e-Άδειες, νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών 
• Φοροτεχνική και νομική υποστήριξη

• Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων,  μελετών και δηλώσεων αυθαιρέτων
• Υποστήριξη «HelpDesk» για θέματα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ
• Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και διακανονισμός οφειλών
• Ηλεκτρονική Υποβολή των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμε-

τρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ
• «NOMOS»: Δωρεάν παροχή νομικής πληροφόρησης στα μέλη του ΤΕΕ και στους εγγεγραμ-

μένους στις τεχνικές επωνυμίες 
• Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ
• «Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθεσίας για Μηχανικούς

ΔΙΕκΔΙκHΣΑμΕ για όλους τους μηχανικούς
• Καθιέρωση ONEclickLIS - (ενιαίου ψηφιακού χάρτη, με όλα τα γεωχωρικά δεδομένα για τη 

διευκόλυνση  στην αδειοδότηση των επενδύσεων)
• Ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου - προσαρμογή του πληροφοριακού 

συστήματος του ΤΕΕ στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας
• Συνεργασία ΤΕΕ - ΥΠΕΝ για τη διεύρυνση του  Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης 
• Δημιουργία και ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Τράπεζας Γης, για την επίλυση των θεμά-

των μεταφοράς συντελεστή δόμησης και πολεοδομικού σχεδιασμού, ολοκλήρωση των 
ρυθμίσεων αυθαιρέτων και δημιουργία νέας αγοράς δικαιωμάτων δόμησης

• Χρήση της Ηλεκτρονικής Τράπεζας Γης ως χρηματοδοτικού εργαλείου για την αποκατά-
σταση των όψεων των διατηρητέων κτιρίων

• Αναστολή ΦΠΑ για όλα τα νεόδμητα ακίνητα, των οποίων η άδεια θα εκδοθεί έως το 2023
• 40-50% έκπτωση φόρου για εργασίες ενεργειακής εξοικονόμησης, σεισμικής θωράκισης 

και αισθητικής αναβάθμισης
• Καθιέρωση διαβάθμισης τεχνικής ευθύνης. Κάθε απασχολούμενος στον τεχνικό τομέα να 

έχει τις ευθύνες που αναλογούν στο έργο του
• Αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως επιπέδου Integrated 

Master - ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 
• Αναγνώριση του Integrated Master των Μηχανικών για τη μισθολογική και υπηρεσιακή 

ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων
• Όχι στην άνευ όρων και προϋποθέσεων αναβάθμιση σχολών 3-4ετούς φοίτησης σε 

5ετούς. 
• Επαναφορά και εφαρμογή της απόδοσης από το ΤΕΕ σε συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ του 

πόρου 6/οοο για τους Μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα
• Ενεργό συμμετοχή και ισχυρό λόγο για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

όλων  των Διπλωματούχων Μηχανικών
• Προετοιμασία και δημιουργία σχήματος πιστοποίησης εκτιμητών ακινήτων από το ΤΕΕ για 

Μηχανικούς
• Καθιέρωση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών για όλα τα έργα υποδομών στη χώρα
• Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ψηφιακών Υποδομών
• Συντονισμός και πρωτοβουλία για ενιαίο κάλεσμα των εκπροσώπων του τεχνικού κόσμου 

για ουσιαστική και οριστική λύση του προβλήματος των ασυνήθιστα υψηλών εκπτώσεων 
σε έργα και μελέτες στις δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε ολόκληρο τον απολογισμό της τετραετίας 2015 – 2019 της ΔΚΜ:
http://www.dkm.gr/apologismos/
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Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 
απευθυνόμαστε σε εσένα που:
• Απ’ όταν πρωτόπιασες δουλειά ονομάστηκες «συνεργάτης» με «μπλο-

κάκι»: χωρίς άδειες, επιδόματα, πληρωμή υπερωριών. Πληρώνεις μόνος 
σου τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και την αποζημίωση από-
λυσης χρειάζεται να την κυνηγήσεις, ενώ δεν έχεις επίδομα ούτε καν στην 
ασθένεια, το ατύχημα, ούτε επίδομα ανεργίας. Εάν είσαι γυναίκα μηχανικός 
με «μπλοκάκι» δεν σου αναγνωρίζουν επιδόματα και άδειες μητρότητας, 
μετά την εγκυμοσύνη είναι αβέβαιη η επιστροφή σου στη δουλειά.

• Δουλεύεις απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, για ένα μισθό που ξεκινάει από τα 
600€ εάν είσαι νέα ή νέος μηχανικός, γιατί δεν υπάρχει ΣΣΕ στον κλάδο. 
Ακόμα και μετά από δεκαετίες στη δουλειά ο μισθός σου είναι μείον σε σχέ-
ση με πριν από 10 χρόνια, όχι όμως και τα κέρδη των αφεντικών.

• Στην ανεργία ή την αναδουλειά ως αυτοαπασχολούμενος δεν πήρες 
ποτέ επίδομα ανεργίας ενώ πλήρωνες ακριβά το ΤΣΜΕΔΕ, το ΕΤΑΑ ή 
τον ΕΦΚΑ, δε μπορούσες να πας στο γιατρό γιατί χρωστούσες εισφορές, 
μάζευες χρέη ενώ στις εκλογές σε καλούσαν να τους ψηφίσεις με κριτήριο 
την πιο ευνοϊκή ρύθμιση για να αποφύγεις την κατάσχεση απ’ το ΚΕΑΟ ή 
την εφορία. Με το νόμο Κατρούγκαλου και την ανταποδοτικότητα σου πε-
τσόκοψαν ξανά τη σύνταξη.

• Αναρωτιέσαι πόσο θα κρατήσεις το μικρό σου γραφείο γιατί η αφαίμα-
ξη σου απ’ την εφορία και τον ΕΦΚΑ, οι πανάκριβες επαγγελματικές πιστο-
ποιήσεις και τα πολλαπλά μητρώα της “απελευθέρωσης του επαγγέλμα-
τος”, οι “σκοτωμένες” τιμές που τα μεγάλα γραφεία επέβαλαν στην πιάτσα, 
“στύβοντας” στη δουλειά για ένα ξεροκόμματο τους εργαζόμενους τους, σε 
σπρώχνουν έξω απ’ το επάγγελμα.

• Εργάζεσαι ως Δημόσιος Υπάλληλος και σου έκοψαν το 40% του μισθού 
και αφού αποψίλωσαν τις κρατικές υπηρεσίες από εργαζόμενους τις πα-
ρέδωσαν στην “ιδιωτική πρωτοβουλία”, σε μετέτρεψαν σε διεκπεραιωτή 
επενδυτικών σχεδίων και σε αξιολογούν με αποκλειστικό κριτήριο το πόσο 
γρήγορα τα εγκρίνεις.

καμιά αναμονή! 
Είναι μύθος η «ανάπτυξη για όλους»!

Η ελπίδα δεν βρίσκεται στην πολιτική που θα διασφαλίσει προσέλκυση επενδύ-
σεων και αύξηση των κερδών των ομίλων, όπως μας λένε καθημερινά. Ο μύθος 
της «ανάπτυξης για όλους» της κυβέρνησης ΝΔ, αποτελεί τη φυσική συνέχεια 
της «δίκαιης ανάπτυξης» του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάκαμψη της κερδοφορίας τους δεν 
οδήγησε τους ομίλους να αποκαταστήσουν τις μεγάλες απώλειές μας σε μισθούς 
και εργασιακές σχέσεις. Ούτε το κράτος που τους χρηματοδοτεί να μας απαλλάξει 
από τις ληστρικές εισφορές του ΕΦΚΑ και τη φορολογία. Το αντίθετο συμβαίνει: 
Γι’ αυτό ο ΣΕΒ ζητά νέες φοροελαφρύνσεις και πέρασμα των βαρών στους ερ-
γαζόμενους. Γι’ αυτό οι εργοδοτικοί φορείς αρνούνται την υπογραφή κλαδικών 
Συλλογικών Συμβάσεων. Γι΄ αυτό φέρνουν νέο ασφαλιστικό που μειώνει περαι-
τέρω τις συντάξεις και ιδιωτικοποιεί πλήρως την ασφάλιση μετατρέποντάς την σε 
επενδυτικό προϊόν ασφαλιστικών ομίλων και τραπεζών. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         www.dpk.tee.gr, panepistimoniki@dpk.gr

Ο πραγματικός μας αντίπαλος έχει ονοματεπώνυμο. Είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, η εγχώρια άρχουσα τάξη (ΣΕΒ, ΣΤΕΑΤ 
κ.λπ.), η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτόν τον αντίπαλο υπηρετεί ο πολύχρωμος θίασος των παρατάξεων του ΤΕΕ που σε θυμούνται 
προεκλογικά και όλες οι αστικές κυβερνήσεις.
Δεν είναι μονόδρομος η μίζερη ζωή με διαρκείς θυσίες για «να έρθουν οι επενδύσεις», με την ανασφάλεια για το τι ξημερώνει. 
Διεκδικούμε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που δίνει η ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων και η παραγωγικότητα της εργασίας με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας.
Σε καλούμε να βαδίσεις μαζί μας αγωνιστικά για να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, για τη ζωή που μας αξίζει!

Διαβάστε ολόκληρη τη Διακήρυξη για τις εκλογές του ΤΕΕ στην ιστοσελίδα μας.
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Η Δημοκρατική Παράταξη μηχανικών, παρουσιάζει δεκατέσσερα χρόνια 
ασυμβίβαστων αγώνων, ανεξάρτητης και συλλογικής δράσης και στρατηγικής πα-
ρέμβασης στο Τ.Ε.Ε., σαν ανεξάρτητη φωνή, ακηδεμόνευτη από κομματικές εξαρτή-
σεις πολιτικές και συνδικαλιστικές σκοπιμότητες, με στελέχη που διακρίνονται για το 
επιστημονικό τους κύρος σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. 
Η ΔΗ.ΠΑ.μ. συνέβαλε αποφασιστικά στην αναγνώριση και στην ανάδειξη των 
θεμάτων της Παιδείας και του επαγγέλματος, για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων των Μηχανικών, καθώς και στην αναβάθμιση του ρόλου του Τ.Ε.Ε. 
ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας.
Μετά την αναγνώριση του ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών των Διπλωματού-
χων Μηχανικών ως Μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master), που η διεκ-
δίκηση του υπήρξε πάγια θέση της ΔΗ.ΠΑ.Μ. για την οποία αγωνίστηκε επί χρόνια η 
επικεφαλής της, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Τώνια Μοροπούλου, το Τ.Ε.Ε. οφείλει να συνε-
χίσει να διεκδικεί την ανάπτυξη της τεχνικής πυραμίδας στην τεχνική εκπαίδευση με 
διαβάθμιση της τεχνικής ευθύνης στην άσκηση του επαγγέλματος για να αντιμετω-
πίσει τις στρεβλώσεις που επέφεραν οι πρόσφατες και οι προ των πυλών νομοθετικές 
ρυθμίσεις. 
Η επαναπόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους  Μηχανικούς με το ΠΔ 
99/2018, μετά τη μνημονιακή επιταγή κατάργησης του νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος, αποτελεί μία πρόκληση νέων συναινέσεων μεταξύ των ειδικοτήτων 
των Μηχανικών, μέσα από την ήδη συγκροτημένη σχετική επιτροπή της Αντιπροσω-
πείας, όπου μετέχουν όλες οι ειδικότητες.
Η πρόταση της ΔΗ.ΠΑ.μ. αφορά στη διαμόρφωση ενός κοινού και 
σύγχρονου προγράμματος δράσης, ώστε να ενισχυθεί η ενότητα, η συλλογι-
κότητα και το κύρος του Τ.Ε.Ε. Στις πρωτοφανείς σημερινές προκλήσεις όπου η 4η 
βιομηχανική επανάσταση έρχεται να αλλάξει τη ζωή μας, όπου οι αλγόριθμοι 
και η τεχνητή νοημοσύνη, τα οφέλη και οι κίνδυνοι ενός κόσμου δεδομένων έχουν 
μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, προτείνουμε στρατηγικό σχεδιασμό 
και στοχευμένες δράσεις, σε όλους τους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης και 
της καινοτομίας με σύγχρονη υψηλή τεχνογνωσία, με την αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συναφή αλλαγή 
του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε. που θα επιτρέψει την απασχόληση των Μη-
χανικών σε όλα τα μέτωπα της ανάπτυξης.
Μόνο έτσι, με ισχυρό Τ.Ε.Ε. ως Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας θα μπορέσουν οι Μη-
χανικοί να συμβάλλουν στον ανασχεδιασμό της ανάπτυξης του τόπου και να 
αντιμετωπίσουν τις επαχθείς επιπτώσεις της δεκαετούς κρίσης που έπληξε τη χώρα, 
τον Τεχνικό κόσμο και ιδιαιτέρως αυτούς τους ιδίους. 

Η πρόταση της ΔΗ.ΠΑ.μ. δίνει έμφαση:
- στην προάσπιση της Παιδείας και του Επαγγέλματος των Διπλωμ/χων 
μηχανικών 
- στην ανάληψη από το Τ.Ε.Ε. της ευθύνης για τη ρύθμιση της πρόσβασης των 
μηχανικών στο επάγγελμα, την εγγραφή τους σε μητρώα και την απόδο-
ση επαγγελματικών ισοτιμιών, βάσει των 5ετών προγραμμάτων σπουδών των 
Πολυτεχνείων μας και της εμπειρίας τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος, 
- στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των 
Μηχανικών και όλων των Τεχνικών με διαβάθμιση επιπέδων τεχνικής ευθύνης ανά-
λογα με την εκπαίδευσή τους,  
- στην αναγνώριση και προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
ιδιαίτερα των νέων ειδικοτήτων, με παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελματικές δρα-
στηριότητες, για όσους έχουν τα προσόντα,  
 - στην ανάπτυξη με δράσεις εξωστρέφειας, καινοτομίας, διαδικτύωσης, 
ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η προηγμένη έρευνα που συν-
δέει τις διάφορες επιστήμες του μηχανικού να εφαρμοστούν καινοτο-
μικά στην πραγματική οικονομία 
- στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας για τη διασφάλιση της αειφόρου 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, 
- στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, 
ιδιαίτερα των νέων, μέσω των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), 
- στην ανάδειξη του ρόλου των μηχανικών στους νέους τομείς παραγωγής 
και στις νέες τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, 
- στην εισαγωγή καινοτομιών, στην διασφάλιση της ποιότητας και της βιωσιμό-
τητας της Ανάπτυξης με Αειφορία και Αξιοβίωτη ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, 
- στην προάσπιση των κρίσιμων υποδομών και πόρων που αποτελούν 
κοινωνικά αγαθά και πρέπει να τύχουν διαχείρισης που θα εμπνέεται από την αρχή 
της αλληλεγγύης και από το συμφέρον των μελλοντικών γενεών. 
 - στην άμεση, δίκαια, βιώσιμη και ανταποδοτική ρύθμιση του ασφαλι-
στικού με δραστική μείωση των ανισοτήτων των γενεών, 
- στην ορθολογική οργάνωση των Υπηρεσιών Διοίκησης για τη διασφάλιση 
της παροχής υπηρεσιών στους Μηχανικούς και στους πολίτες με ποιότητα και ασφά-
λεια. 
- στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. ώστε να καταστεί υποχρε-
ωτικός ο συμβουλευτικός και νομοπαρασκευαστικός ρόλος του και να εξασφαλιστεί 
ένας σύγχρονος και διαφανής τρόπος λειτουργίας, που θα χαρακτηρίζεται από μαζική 
συμμετοχή στις επιλογές και στις διαδικασίες εκπροσώπησης. 

http://www.dipam.gr

dipamtee

dipam@tee.gr

210 3291516

http://www.facebook.com/dipamtee/
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
 ΤΑ ΟΡΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημοκρατική 
Συμπαράταξη Μηχανικών

info@dhsym.gr

Νίκης 4, Αθήνα

https://dhsym.gr/

ΝΕΟ ΒΙΩΣΙΜΟ, 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΕΝΑΡΞΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ E-ADEIES) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΧΕΣ
ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΗΣΥΜ

Σύμμαχος του μηχανικού στην 
οικονομική & επιστημονική ζωή

Θεσμική συγκρότηση και λειτουργία

Αυτόνομη παρουσία

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Αξιοκρατία και Συμμετοχή 
στη διοίκηση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ 

Ολοκληρωμένη πρόταση για τον 
εκσυγχρονισμό του ΤΕΕ και την αλλαγή 
του θεσμικού του πλαισίου

Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της ΔΗΣΥΜ.

Αποστολή Ελλήνων Μηχανικών 
Εμπειρογνωμόνων στον κόσμο (Κίνα)

Προτάσεις για τον νέο ρόλο του 
Δημοσίου και των αναθετουσών αρχών 
στην παραγωγή δημοσίων έργων

Παρεμβάσεις για την προώθηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

Υποστήριξη στην διαμόρφωση νέων 
κανονισμών (για την ενεργειακη 
απόδοση κτιρίων) και τεχνικών οδηγιών 
(για τον οδοφωτισμο). 

Ημερίδες ενημέρωσης για θέματα 
ενεργειακού σχεδιασμού σε εθνικό και 
περιφερειακο/τοπικο επιπεδο.
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Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 
Εκλογές 

Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας 

 

  
ΔΥΝΑΜΗ μας, η ηθική συμπαράστασή σας, 

για την ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του Τ.Ε.Ε.

 

 

Συνάδελφοι, 

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 διεξάγονται οι εκλογές του φορέα 
μας, του Τ.Ε.Ε. Είναι οι μεγαλύτερες εκλογές πανελληνίου φορέα. 
Θα δείτε συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με 
καθαρά κομματικά ψηφοδέλτια που θα ομνύουν ότι δεν 
ενδιαφέρονται για την κομματική τους επιτυχία αλλά για το καλό των 
μηχανικών. Θα δείτε «πολιτικοποιημένα» ψηφοδέλτια που θα 
εκφράζουν ιδεολογικές αγκυλώσεις ή θα επιζητούν την προσωπική 
τους επιβίωση μετά από περιφορά σε διαφορετικά κόμματα. Θα 
δείτε «ανεξάρτητα» ψηφοδέλτια που θα υλοποιούν στην 
πραγματικότητα επιθυμίες και επιδιώξεις υπουργών ή βουλευτών. 
Θα δείτε πολλά !!! 

Τα ψηφοδέλτια μας για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα 
διοίκησης του ΤΕΕ , είναι επιμελητηριακά ψηφοδέλτια που τα 
απαρτίζουν μαχόμενοι μηχανικοί. Μηχανικοί που δεν επιδιώκουν 
κομματικά οφίτσια, καρέκλες με αντιμισθίες, που δεν θέλουν να είναι 
παράκλητοι βουλευτών ή υπουργών. Μηχανικοί που αντιμετωπίζουν 
τα προβλήματα καθημερινά, παλεύουν για την δουλειά τους και 
επιζητούν λύσεις. Ψηφίστε άξιους συναδέλφους για να σας 
εκπροσωπήσουν πραγματικά. Στηρίξτε τα ψηφοδέλτια μας σε όλες 
τις κάλπες. 

                 για το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ μας 

                        για τις ΑΜΟΙΒΕΣ μας 

                              για την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μας 

Αν θέλετε να αλλάξει το Τ.Ε.Ε., ψηφίστε τους συνδυασμούς μας! 

Αναλυτικά οι προτάσεις μας στο:  http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/ 

 

 

είναι καιρός πια να προτάξουμε: 
 
στον κυνισμό ΚΑΠΟΙΩΝ, την ελπίδα που θα έχει ρεαλιστικά 
θεμέλια. 
στην παραίτησή τους, τη δημιουργική συμμετοχή. 
στη χειραγώγηση των ανθρώπων, τη σύνθεση όλων των 
απόψεων και των προτάσεων, για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. 
στις απειλές τους, το κάλεσμα για την παραγωγική συνεργασία, 
όλων των δημιουργικών δυνάμεων του κλάδου. 
στον κομματισμό τους, την ισότιμη συνεργασία με όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις, που έχουν να προτείνουν κάτι για την 
ανασυγκρότηση της τεχνικής παραγωγής και τον 
εκσυγχρονισμό της Ελληνικής κοινωνίας. 
στον παραγοντισμό και τις "εξυπηρετήσεις" τους, την 
αλληλεγγύη. 
στις προσωπικές στρατηγικές και τις κλίκες, την απαρέγκλιτη 
τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών που θα προστατεύουν 
και θα δίνουν βήμα σε όλες τις απόψεις. 
 
"Φιλοδοξία" μας, είναι η δημιουργία μιας κίνησης μηχανικών 
που θα "χτίσει" τις προϋποθέσεις, ώστε οι φορείς 
εκπροσώπησης μας , να ξαναγίνουν χρήσιμοι για τον κλάδο 
και θα βοηθήσουν την κοινωνία μας να ξαναβρεί το βηματισμό 
της. 
 
ΔΥΝΑΜΗ  μας, η ηθική συμπαράστασή σας, 

 στην  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του Τ.Ε.Ε. 
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Συνάδελφοι,
Είκοσι έξι χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
(Δ.Π.Θ) στην Ελλάδα και για πρώτη φορά στις εκλογές του Τ.Ε.Ε., οι διπλωματούχοι 
Μη.Περ., καλούνται να εκλέξουν την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών 
Περιβάλλοντος.
Χρειάστηκαν λοιπόν 26 χρόνια…
για να πάψει πια ο Μηχανικός Περιβάλλοντος να αντιμετωπίζεται από το Τ.Ε.Ε. ως μη-
χανικός β’ κατηγορίας, ως υπο-ειδικότητα μηχανικού που πασχίζει να χωρέσει μεταξύ 
Πολιτικών, Χημικών και Μηχανολόγων Μηχανικών.
Χρειάστηκαν 26 χρόνια…
για να πάψει η απαξίωση των ολοκληρωμένων κύκλων σπουδών των τμημάτων και 
σχολών Μη.Περ. που οδηγούσε στην εξίσωση των συναδέλφων με αποφοίτους σχο-
λών και κολεγίων αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας.
Χρειάστηκαν τελικά 26 χρόνια…
ώστε να καταφέρουν οι Μη.Περ. να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα μηχανι-
κού. Δικαιώματα που τους αποδόθηκαν με τεκμήριο τους ολοκληρωμένους κύκλους 
σπουδών που προσφέρουν τα αντίστοιχα ιδρύματα της χώρας. Επαγγελματικά δικαι-
ώματα που ανταποκρίνονται στα γνωστικά αντικείμενα και τα επιστημονικά πεδία που 
διδάσκονται στις σχολές Μη.Περ.
Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν χαρίστηκε στους Μη.Περ.
Τίποτα από όλα αυτά δεν πραγματοποιήθηκε απλώς επειδή πέρασαν τα χρόνια και 
ήρθε και ωρίμασε στο μυαλό των αρμοδίων η ιδέα της απόδοσης των αυτονόητων.
Το αποτέλεσμα ήρθε μέσα από έναν αγώνα διαρκή, έναν αγώνα επίμονο και δύσκο-
λο και όχι μία πορεία χαρτογραφημένη σε δρόμο ανεμπόδιστο με δεδομένο το χρόνο 
άφιξης στον προορισμό.
Η ψήφιση του ν. 4439/2016 που αναγνώρισε επιτέλους τους Μη.Περ. ως μία εκ των 
Βασικών Ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών, και η έκδοση του Π.Δ. 99/2018 
που τον κατοχύρωσε επαγγελματικά, ήταν το αποτέλεσμα του σκληρού και διαχρονι-
κού αυτού αγώνα των συναδέλφων, εκπροσώπων του ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π.
Ο αγώνας αυτός πέρασε μέσα από συγκρούσεις με συντεχνίες οι οποίες χρόνια λυ-
μαίνονται το Τ.Ε.Ε. και που ακόμα και τώρα δεν αποχωρίζονται τις παρωπίδες τους 
και δεν θέλουν να αποδεχτούν ότι μια «νέα» ειδικότητα διεκδικεί και κερδίζει μέρα τη 
μέρα, με αγώνα αλλά και με το επιστημονικό της υπόβαθρο, τη θέση της στον Τεχνικό 
Χάρτη της Χώρας. Συντεχνίες που ακόμα και τώρα προσπαθούν χρησιμοποιώντας τις 
διασυνδέσεις τους να ακυρώσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τα κεκτημένα της 
ειδικότητάς μας και να επιτύχουν τη μη εφαρμογή της Νομοθεσίας.
Ενάντια σε όλα αυτά και πάντα με γνώμονα την ανάδειξη της επιστημονικότητας και 
της τεχνικής ειδίκευσης του Μη.Περ. καλούμαστε όλοι οι συνάδελφοι για πρώτη φορά 
να εκλέξουμε την 5μελή Επιστημονική Επιτροπή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Καλού-
μαστε να εκλέξουμε συναδέλφους με επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια, με 
γνώση των δυσκολιών που έχουν να αντιμετωπίσουν, ώστε να καταφέρουν να ανα-
δείξουν την ειδικότητα και να την καταξιώσουν στον επαγγελματικό και επιστημονικό 
φυσικό της χώρο.
Τι είναι όμως η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.) της κάθε ειδικότητας?
Το Τ.Ε.Ε. αποτελεί τον θεσμοθετημένο Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας που μέσα από 
τις δομές του καλείται να ανταπεξέλθει στο ρόλο του.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται δέκτης ερωτημάτων και αιτημάτων για γνωμοδότηση επί 
τεχνικών ζητημάτων πάσης φύσεως από ιδιώτες, υπηρεσίες και φορείς.
Αναλόγως της φύσης των ερωτημάτων-αιτημάτων, αυτά παραπέμπονται στις Ε.Ε.Ε. 
του συναφούς αντικειμένου. Τελικά, οι επιτροπές αυτές γνωμοδοτούν προς τη Διοι-
κούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι μέχρι σήμερα και δεδομένης της μη ύπαρξης Ε.Ε.Ε. Μη.
Περ., ερωτήματα και αιτήματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της ειδικό-
τητας μας, παραπέμπονται σε άλλες ειδικότητες για γνωμοδότηση.
Αυτό πλέον αλλάζει με την ανάδειξη της 1ης Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας 
Μηχανικών Περιβάλλοντος στις επερχόμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε.
Στις εκλογές λοιπόν της 3ης Νοεμβρίου, η «Ενωτική Επιστημονική Συνεργασία Μη-
χανικών Περιβάλλοντος» διεκδικεί την ψήφο σας για την εκλογή της πρώτης Ε.Ε.Ε. 
Μη.Περ.:
• Που θα αναδεικνύει με κάθε γνωμοδότησή της, την επιστημονική πληρότητα και 
την τεχνική αρτιότητα του μηχανικού περιβάλλοντος ως μια σύγχρονη και ολοκλη-
ρωμένη ειδικότητα μηχανικού, ικανή να ανταποκρίνεται άμεσα και με επάρκεια στα 
πιο απαιτητικά ζητήματα.
• Που θα αποδείξει ότι όλα τα θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του 
Μηχανικού Περιβάλλοντος, θα πρέπει να διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Ε.Ε.Ε. 
των Μη.Περ.
• Που δεν θα επιτρέψει στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. να γνωμοδοτήσει για 
κανένα θέμα σχετικό με το αντικείμενο του Μη.Περ. χωρίς την πρότερη συζήτησή του 
από την Ε.Ε.Ε. Μη.Περ.
• Που δεν θα διστάσει να έρθει και πάλι σε σύγκρουση με τις συντεχνίες για τη διεκδί-
κηση της καταξίωσής μας στον τεχνικό κόσμο.
• Που αποτελείται από καταρτισμένους συναδέλφους με επιστημονική επάρκεια, 
επαγγελματική κατάρτιση και έμπειρους στις διεκδικήσεις της ειδικότητας.
• Που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της επιστημονικής και τεχνικής επάρκειας των 
Μη.Περ.
Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε την «Ενωτική Επιστημονική Συνεργασία Μηχανικών 
Περιβάλλοντος» και τους υποψηφίους της:

• γιαννάκη γιώργο (Ελεύθερος επαγγελματίας)
• μάρκου Δημήτρη (Ελεύθερος επαγγελματίας) 
• Παλόγο γιάννη (Ελεύθερος επαγγελματίας, Υποψ. διδ. Π.κ.)  
• Πουρνάρα Ανθή (Ελεύθερη επαγγελματίας, Υποψ. διδ. Α.Π.Θ.)  
• Σαμιωτάκη Αντώνη (Ελεύθερος επαγγελματίας) 
• Φλωρή κατιάνα (Ελεύθερη επαγγελματίας) 
• Φροντιστή Ζαχαρία (Αν. καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος 

χημ. μηχ. Παν. Δυτ. μακεδονίας)  
• χαλκιά νίκο (Ελεύθερος επαγγελματίας) 

Δείτε τα βιογραφικά των υποψηφίων στο: 
https://www.facebook.com/pg/ENESY.MIPER/posts/?ref=page_internal

Εν.Ε.ΣΥ. μΗΠΕΡ / ΕνώΤΙκΗ ΕΠΙΣΤΗμονΙκΗ ΣΥνΕΡγΑΣΙΑ μΗχΑνΙκών ΠΕΡΙΒΑλλονΤοΣ

κΑλΕΣμΑ ΤοΥ ΣΥνΔYΑΣμοΥ
<<ΕνώΤΙκΗ ΕΠΙΣΤΗμονΙκΗ ΣΥνΕΡγΑΣΙΑ μΗχΑνΙκών ΠΕΡΙΒΑλλονΤοΣ>>
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Εκλογές ΤΕΕ
Είμαστε Παρόντες

Είμαστε παρόντες. Όσοι μας στήριξαν, μας στηρίζουν ή μας εμπιστεύονται γνωρίζουν πλέον πολύ καλά τη συμβολή μας, στην ανατροπή του συντεχνιακού και ανεπίκαιρου θεσμικού πλαισίου για 
την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού που θέσαμε σαν βασικό στόχο από το 1994, όταν για πρώτη φορά συμμετείχαμε ως ΚΙΝΗΣΗ στις εκλογές του ΤΕΕ.
Είμαστε παρόντες γιατί τιμούμε την εμπιστοσύνη του Συλλόγου  και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ΧΜ προς τον εκπρόσωπο μας Κ. Κρεμαλή, που ανέλαβε από το 2011 μαζί με τον Θ. Κρητικό 
να δρομολογήσουν και να διαχειριστούν τις εξελίξεις της πιο πάνω ανατροπής, που πιστεύουμε ότι πρέπει όμως να ολοκληρωθούν με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ στις αρχές του νέου 
χρόνου μετά την εκδίκαση δεκατεσσάρων (14) αιτήσεων ακύρωσης του ΠΔ 99/2018. (Δυστυχώς αναβλήθηκε ακόμη μια φορά η εκδίκαση του θέματος που είχε προγραμματισθεί για την 4η 
Οκτωβρίου τ.ε.)
Είμαστε παρόντες:
• γιατί επιθυμούμε να είμαστε αδέσμευτοι και ανεξάρτητοι στην έκφραση της γνώμης και των θέσεων μας σε καθεστώς δημοκρατίας και ελευθερίας και δεν 
διεκδικούμε κομματική ανέλιξη και οφίτσια. 
• γιατί δεν ανεχόμαστε το πρωτοφανές και απαράδεκτο γεγονός, η Διοίκηση του ΤΕΕ να έρχεται σε αντιπαράθεση στο ΣτΕ με ειδικότητες και συλλογικότητες 
μηχανικών μελών του ΤΕΕ.
• γιατί δεν ανεχόμαστε την απαξίωση του ρόλου των Επιστημονικών Επιτροπών στη λειτουργία του ΤΕΕ.
• Γιατί υπηρετούμε το PROCESS DESIGN και ENGINEERING, που ασκείται από όσους εφαρμόζουν τις αρχές και πρακτικές της μηχανικής των διεργασιών και δεν είναι μόνον 
οι χημικοί μηχανικοί και επιδιώκουμε να αντιληφθούν (!) τη σημασία του για την ανάπτυξη, όλοι όσοι έχουν την κύρια ευθύνη να την υπηρετούν.
• Γιατί δεν ανεχόμαστε την παντελή απουσία θέσεων του ΤΕΕ στις δημόσιες διαβουλεύσεις για εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα όπως π.χ. είναι το Αναπτυξιακό Ν/Σ, το ΠΔ 71/2019 για τα Μητρώα 
Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και γενικότερα ο απαράδεκτος νόμος 4412/2016, απολύτως ασύμβατος με το ενωσιακό δίκαιο.
• Γιατί δεν είναι δυνατόν να απέχει ουσιαστικά το ΤΕΕ από αποτελεσματικές δράσεις σχετικές ιδίως με τη συμβολή της μεταποίησης στην ανάπτυξη της χώρας, των τεχνολογιών 
προστασίας του περιβάλλοντος, την πληροφορική, αλλά και άλλους τομείς που ενδιαφέρουν όλους τους μηχανικούς.
• Γιατί πιστεύουμε στην αξία του επιστήμονα μηχανικού εφοδιασμένου άπαξ με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα για να συντονίζει ομάδα συναδέλφων του και απορρίπτουμε απαρά-
δεκτες, συντεχνιακές νομοθετικές ρυθμίσεις που τεμαχίζουν αυθαίρετα και αλλοπρόσαλλα αντικείμενα της τεχνολογίας και της μηχανικής. Γιατί κάποιοι πρέπει να 
αντιδρούν στο δόγμα  «όλα τα δικαιώματα στο πτυχίο» που οδήγησε στο ΠΔ 99/2018 και να προβάλλουν θέσεις για τη «ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού» συμβατές 
με τα συμβαίνοντα σ’ όλο τον προηγμένο κόσμο προκειμένου να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. 
• Γιατί, γιατί, γιατί…. για  σημαντικούς άλλους λόγους που τους έχουμε προβάλλει επανειλημμένα από το site μας και θα έχουμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε τους πιο σημαντικούς.

Είμαστε  παρόντες και πιστεύουμε ότι αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα όσους μας ψηφίζουν, αλλά και όσους μας εμπιστεύονται χωρίς να μας ψηφίζουν. 
Υποψηφιότητες

Οι συνάδελφοι που τιμούν και κοσμούν τα ψηφοδέλτια της ΚΙΝΗΣΗΣ είναι καταξιωμένοι διπλ. μηχανικοί, που συνέβαλαν και συμβάλλουν ώστε η ΚΙΝΗΣΗ να αποτελεί την πρωτοπορία στις δομι-
κές αλλαγές, που συντελούνται για την άσκηση των νομοθετικά ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της Μηχανικής στη χώρα μας. Η υποστήριξη του ψηφοδελτίου μας ιδίως από διπλ. μηχανικούς 
που εφαρμόζουν τις αρχές και τις πρακτικές της μηχανικής των Διεργασιών και δεν είναι μόνο Χημικοί Μηχανικοί, αποτελεί συμβολή για μία νέα οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΕ με όρους 
διαφάνειας, αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας προς όφελος, όχι μόνον όλων των μηχανικών αλλά και της ανάπτυξης της χώρας.
Ο εκπρόσωπος της ΕΚΧΜ-ΜΔ Υποψήφιος στην ΕΕΕΧΜ: Κ. Κρεμαλής
Επικεφαλής ψηφοδελτίου της Αντιπροσωπείας της ΕΚΧΜ-ΜΔ: Θ. Κρητικός
Υποψήφιοι βλ. link    https://ekxm.wordpress.com/2019/10/09/ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

QUIZ: Απίστευτα και όμως αληθινά!!!
Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι Σύλλογοι ειδικοτήτων προσέφυγαν στο ΣτΕ για ακύρωσή του ΠΔ 99/2018, υπέρ του οποίου προσέφυγε όμως η Διοίκηση του ΤΕΕ. Παρατηρούμε ότι συνάδελφοι 
μέλη των Συλλόγων ή/και της Διοίκησης τους που προσέφυγαν στο ΣτΕ και πληρώνουν τις συνδρομές τους στο ΤΕΕ, κατέρχονται στις εκλογές με τις διάφορες παρατάξεις που συμμε-
τείχαν στη Διοίκηση του ΤΕΕ, αλλά επί του συγκεκριμένου ζητήματος δεν λαμβάνουν καμία θέση.
Και η ερώτηση:
Πως πρέπει να αντιδράσουν οι εκλογείς?
Θα ψηφίσουν στα τυφλά, ενώ μια χαρά είναι η όραση τους?
ΔΕν μΠοΡΕΙ νΑ ΣΥνΕχΙΣΘΕΙ Η ΣΗμΕΡΙνΗ οΡγΑνώΣΗ κΑΙ λΕΙΤοΥΡγΙΑ ΤοΥ ΤΕΕ.

κολλΕγΙΑ
Σχεδόν όλες οι παρατάξεις που συμμετέχουν στις εκλογές του ΤΕΕ, καμαρώνουν για το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας, που καταγγέλλει την αυτόματη αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων 
και συνεπακόλουθα την επαγγελματική ισοτιμία με τους διπλωματούχους μηχανικούς. Εμείς δεν ψηφίσαμε το ψήφισμα και στο blog μας εξηγούμε τους λόγους. Καλούμε τους εκπροσώπους των 
παρατάξεων να ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν/Σ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ. Βρε μπας και 
έχουμε εμείς λάθος?? Αν τούτο ισχύει θα παραδεχθούμε δημόσια ότι έχουμε το ακαταλόγιστο.  Διαφορετικά...

Εκχμ- μΔ / ΕνώΤΙκΗ κΙνΗΣΗ χΗμΙκών μΗχΑνΙκών - μΗχΑνΙκών ΔΙΕΡγΑΣΙών

https://ekxm.wordpress.com/2019/10/09/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
%20https://ekxm.wordpress.com/
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Η δεκαετία της κρίσης αποτέλεσε το πεδίο αναδιάταξης της εργασιακής πραγματικότητας 
στην Ελλάδα, μέσω της θεσμικής κατοχύρωσης στρατηγικών υποτίμησης της εργασίας 
και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Το επάγγελμα του Μηχανικού πλήρωσε 
και αυτό ακριβά το μερίδιό του ανακεφαλαιώνοντας τις χρεοκοπημένες ελληνικές τρά-
πεζες με τα αποθεματικά του ασφαλιστικού του ταμείου, την καθολική υποτίμηση των 
αμοιβών εργασίας και την κατάργηση πρακτικά όλων των εργασιακών κεκτημένων συ-
μπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ύστερα από 30 χρόνια επιστημονικής παρουσίας, πραγματώνεται το αυτονόητο, η θεσμι-
κή κατοχύρωση της αυτονομίας του αντικειμένου μας. Ωστόσο, όλα αυτά έρχονται σε ένα 
αυταρχικό εργασιακό πλαίσιο, όπου μέσα από την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος 
και την αναγνώριση των τριετών πτυχίων των ιδιωτικών κολλεγίων, επιδιώκεται η πε-
ραιτέρω υποτίμηση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των μηχανικών. Η ΕΑΠ Ποχ 

αποτελεί σχήμα που συγκροτήθηκε από νέους συναδέλφους Μηχανικούς, αυτοαπασχο-
λούμενους και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστή-
μια, με κοινούς δεσμούς από τους φοιτητικούς αγώνες και τα κινήματα την περίοδο της 
κρίσης, τους χώρους δουλειάς και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Με την παρέμβαση 
μας θέλουμε να δώσουμε φωνή σε όλους εκείνους τους συναδέλφους, με τους οποίους 
μοιραζόμαστε την ίδια σκληρή πραγματικότητα. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη εκείνων των 
αγωνιστικών πρακτικών που θα διεκδικήσουν υλικές νίκες και θα ενοποιήσουν όλους 
τους μηχανικούς που ζουν από το επάγγελμα τους, με έμφαση στα δικαιώματα και τις 
ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ
τους μισθωτούς συναδέλφους στον ιδιωτικό τομέα και τους εργαζόμενους με  Δελ-
τίο Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίοι βιώνουμε καθημερινά την εργασιακή ανασφάλεια, 
τους  αυτοαπασχολούμενους που πασχίζουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσβάστα-
χτες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις επιβιώνοντας μέσα σε καθεστώς υπο-
απασχόλησης, 
τους μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και διαρκώς καταρτιζόμενους, που 
αναγκαζόμαστε να μεταναστεύσουμε για να ασκήσουμε το επάγγελμα μας με αξιοπρέ-
πεια,
τους Μηχανικούς στον δημόσιο τομέα που εργάζονται σε υποστελεχωμένες υπηρεσί-
ες, αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες και αμείβονται με μειωμένες αποδοχές,
τους νέους, άνεργους και επισφαλώς εργαζόμενους συναδέλφους που απο-
τελούμε σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό του κλάδου και αντιμετωπίζουμε μια εχθρική 
αγορά εργασίας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

• Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμ-
βανομένων και των εργαζόμενων με μπλοκάκι, με ουσιαστικές αυξήσεις αποδο-
χών. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς εξαιρέσεις.

• Δημόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση που θα προστατεύει τους εργα-
ζόμενους και δεν θα τους εξοντώνει μέσω των αυξημένων εισφορών. Δημόσια και 
δωρεάν υγεία για όλους.

• Ανατροπή των πολιτικών «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος, πλήρη επαγ-
γελματικά δικαιώματα στο δίπλωμα με βάση το αντικείμενο κάθε ειδικότητας 
ενάντια στην αναγνώριση πτυχίων τριετών σπουδών και Κολλεγίων.

• Ανατροπή της υπερφορολόγησης των εργαζόμενων με χαμηλά εισοδήμα-
τα.

• Ανάπτυξη συνθηκών παραμονής και επιστροφής των συναδέλφων που βρίσκο-
νται στο εξωτερικό.

• Αποκατάσταση αποδοχών και επαρκή στελέχωση του (ευρύτερου) δημόσιου 
τομέα.

• Σχεδιασμό του χώρου με συμμετοχή της κοινωνίας και σεβασμό στο περιβάλ-
λον. 

• Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη με σχεδιασμό και βάσει των αναγκών των 
πολλών.

ΕΑΠ Ποχ / ΕνώΤΙκΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡώΤοΒοΥλΙΑ ΠολΕοΔομών χώΡοΤΑκΤών

Στηρίζουμε - ψηφίζουμε στις 3 νοέμβρη 
Ενωτική Αριστερή Πρωτοβουλία Πολεοδόμων χωροτακτών (ΕΑΠ Ποχ)
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Συνάδελφοι/ες 
Από την ίδρυση των σχολών Μηχανικών Περιβάλλοντος αλλά και ακόμα πιο έντονα από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, οι ΜΗΠΕΡ δείχναμε πως θα εξελι-
χθούν τα πράγματα και στις υπόλοιπες ειδικότητες μηχανικών. Ποτέ δεν είχαμε το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος βάσει του πτυχίο μας, η ανασφάλεια και η 
συνεχής προσπάθεια απόδειξης των προσόντων ίσχυαν πάντα για εμάς. 

Η κατοχύρωση μερικών επαγγελματικών δικαιωμάτων από το ΠΔ99/2018 αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μας θεωρούν υποκατηγορία άλλων ειδικοτήτων 
μηχανικών και στην τελική δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα που χρόνια τώρα αντιμετωπίσουμε σαν ειδικότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε και μέσα από την 
Επιστημονική Επιτροπή να παλεύουμε για κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συνοχή με τα γνωστικά αντικείμενα του συνόλου των αντίστοιχων 
ελληνικών πολυτεχνικών σχολών, στη βάση της κατοχύρωσης του ενιαίου – αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών, ενάντια στον κατακερματισμό και την εξί-
σωση των πτυχίων μας με αυτά των κολεγίων. 

Παλεύουμε για αξιοπρεπή δουλειά με εργασιακά δικαιώματα και δημόσια ασφάλιση. Είμαστε απέναντι σε πρακτικές και λογικές συντεχνίας και γραφειοκρατικού 
συνδικαλισμού και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε από την σκοπιά των εργαζόμενων και άνεργων μηχανικών περιβάλλοντος να βάλουμε το δικό μας στίγμα 
στην πολιτική που ισοπεδώνει το επάγγελμα και απαξιώνει την εργασία, βάζοντας το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον βορά του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου.

Συνάδελφοι/ες 
Για 1η φορά οι Μαχόμενοι μηχανικοί Περιβάλλοντος δίνουν το παρόν στις εκλογές του ΤΕΕ ως ξεχωριστή ειδικότητα.  Από κάθε ειδικότητα εκλέγονται 5 μέλη για 
την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ οι οποίοι προστίθενται στους υπόλοιπους 150 περίπου που εκλέγονται ανά περιφέρεια. Οι εκλογές αυτές διακρίνονται διάφορα συ-
ντεχνιακά ψηφοδέλτια που δήθεν δίνουν την μάχη για τα «…δίκαια της ειδικότητας» αλλά την επομένη των εκλογών μια χαρά συναλλάσσονται με τις κυρίαρχες 
παρατάξεις του ΤΕΕ.   

 Στο ψηφοδέλτιο των «Μαχόμενων Μηχανικών Περιβάλλοντος» συμμετέχουν συνάδελφοι τόσο από τις παρατάξεις Block_TEE και ΑΡΑΓΕΣ όσο και ανένταχτοι 
αγωνιστές που στηρίζουν την προσπάθεια μας. 

 Σας καλούμε στις εκλογές της 3 Νοέμβρη σε όλη την Ελλάδα να στηρίξεις και στην κάλπη της  ΕΕΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος της δυνάμεις της αντιπολίτευσης και 
του αγώνα εντός, εκτός και εναντίον και του νέου μηχανισμού ΤΕΕ. 

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας
μΗχΑνΙκών ΠΕΡΙΒΑλλονΤοΣ

1 ΒΡΥΖώνΗΣ ΔΗμΗΤΡΗΣ  ν
2 γΕώΡγΑΤοΥ χΡΙΣΤΙνΑ Π
3 κΑμΠΑνοΥ ΑΙκΑΤΕΡΙνΗ Π
4 κοΤΡώνΑκΗΣ  ΕμμΑνοΥΗλ Ι
5 μοΡΙΑνοΥ  γΙΑΣΕμΗ γ
6 ΣώΤΗΡΕλλΗΣ νΙκοΣ                 Π
7 ΦοΥνΤοΥλΗΣ γΙώΡγοΣ  Β 
8 χΑΡΙΖΑνΗΣ ΒΑΣΙλΕΙοΣ Α

μΑχομΕνοΙ μΗχΑνΙκοΙ ΠΕΡΙΒΑλλονΤοΣ
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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Περισσότερο από έναν αιώνα από την εισαγωγή των πρώτων μαθημάτων πολεοδομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τριάντα χρόνια από την ίδρυ-
ση του πρώτου αυτόνομου προπτυχιακού τμήματος Μηχανικών στο επιστημονικό πεδίο της χωροταξίας, της πολεοδομίας και της ανάπτυξης, ιδρύεται 
η αντίστοιχη Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας στο ΤΕΕ. 
Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για το τμήμα του τεχνικού κόσμου της Χώρας, που βρίσκεται στην πρωτοπορία, τους διπλωματούχους 
του τμήματος Μηχανικών της Ειδικότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και του αδερφού τμήματος που ιδρύθηκε μεταγενέστερα στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Είναι ώρα δικαίωσης των αγώνων του κλάδου μας και όσων ανθρώπων μας στήριξαν, αλλά και ώρα ευθύνης.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την 
ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Μέσα από τον ρόλο της νέας ΕΕΕ, η Ειδικότητα των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης επιδιώκει να ενισχύσει το ΤΕΕ στο σκοπό του 
για τα θέματα που, σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ιδίως για το αναπτυξιακό αφήγημα για την Ελλάδα τα 
επόμενα χρόνια και τις ιδιαίτερες πτυχές του που αφορούν:
• στις μεγάλες επενδύσεις, όπως η παρέμβαση στο Ελληνικό, και την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας τους για την οικονομία, την κοινωνία και το 
περιβάλλον,
• στην ανάγκη βελτίωσης της κυρίαρχης διαχειριστικής νοοτροπίας που διέπει το ΕΣΠΑ, υπό το πρίσμα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027,
• στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στη Χώρα,
• στην αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεών μας βάσει σχεδίου,
• στις διαδικασίες για τη μετάβαση της Χώρας στη μεταλιγνιτική εποχή, λόγω της ραγδαίας μείωσης του κόστους παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και του 
κόστους αποθήκευσής της,
• στην προώθηση της υλοποίησης των απαραίτητων έργων και το σχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε οι πόλεις να μηδενίσουν τις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου,
• στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου και την κύρωση των δασικών χαρτών, κ.ά.
Για τα παραπάνω αλλά και για όλα τα θέματα που άπτονται του επιστημονικού πεδίου της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας και της Ανάπτυξης, η νέα ΕΕΕ 
των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διαμορφώνει μια τεχνοκρατική άποψη στηριγμένη σε επιστη-
μονικά δεδομένα για τις διαθέσιμες επιλογές, ώστε να υποστηρίζει το ΤΕΕ και κατά συνέπεια την πολιτεία, τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με 
αξιολόγηση των επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών (ex ante), όσο και μετά την τελική πολιτική επιλογή, κατά τη φάση εφαρμογής της με αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων της στην πράξη (ex post) για τη συνεχή της βελτίωση. 
Στην κατεύθυνση αυτή σκοπεύουμε να εργαστούμε με γνώμονα τη μέριμνα για το κοινό συμφέρον, με επιχειρηματολογία, με σταθερότητα, προωθώ-
ντας τις «ανοικτές» διαδικασίες, χωρίς ιδεοληψίες, με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.
Παράλληλα, επιδιώκουμε η νέα ΕΕΕ να αναδείξει τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των μηχανικών και ειδικά των Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, με έμφαση στη(ν):
• δημιουργία ενός ΤΕΕ απαλλαγμένου από στενές κομματικές γραμμές και αγκυλώσεις, που βοηθάει τα μέλη του να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην 
επιστήμη τους, βελτιώνοντας τη θέση τους στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας,
• εξωστρέφεια του κλάδου των μηχανικών, ώστε να διευρύνουν το πελατολόγιό τους διεκδικώντας μελέτες και έργα από φορείς του εξωτερικού,
• δημιουργία των συνθηκών για τον επαναπατρισμό των επιστημόνων που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης,
• επιστροφή των νέων μηχανικών στο ΤΕΕ, κ.ά.

Οι συμμετέχοντες στον συνδυασμό «Χωροτάκτες – Πολεοδόμοι Μηχανικοί» φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στα παραπάνω και για αυτό το σκοπό ζητούμε 
την ψήφο των συναδέλφων. 
Για τον χωρικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό όπως τον ονειρευτήκαμε. 

οι υποψήφιοι με τον συνδυασμό «χωροτάκτες – Πολεοδόμοι μηχανικοί» στην Επιστημονική Επιτροπή μηχανικών χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

χΠμ / «χώΡοΤΑκΤΕΣ – ΠολΕοΔομοΙ μΗχΑνΙκοΙ»
για την Επιστημονική Επιτροπή μηχανικών χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης


