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ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΕ
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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 01 νοΕμΒΡΙοΥ 2019

ΤΕΥΧΟΣ 03

• 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: 

για την ψηφιακή σελίδα  του τεύχους πατήστε εδώ

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/
https://web.tee.gr/ekloges-tee-2019-parataxeis/teychos-02/
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Τα ψηφοδέλτια του #block_tee για την 
κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
 
ΑΤΤΙκΗ
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΜ
ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΜ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΤΜ
ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΜ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΜ
ΒΑΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ
ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΜ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΛ
ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΜ
ΔΕΣΗ-ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΑΜ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΜ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΜ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜ
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ – ΒΡΕΤΟΥ ΦΑΝΗ ΧΜ
ΙΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜλΜ
ΚΑΛΑΜΑ ΒΑΣΩ ΑΜ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜ
ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΜ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΜ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜλΜ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΜ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΤΜ
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜλΜ
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΜ
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΜ
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΜ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜλΜ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜ
ΚΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΜ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜλΜ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ ΜΜ
ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΗΡΩ ΜΜ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΜ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΜ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΑΜ
ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΜ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜλΜ
ΜΕΡΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΜ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΜ
ΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΜλΜ
ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜλΜ
ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ
ΠΑΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΜ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΜλΜ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΜΜ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΜ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΜ
ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΜ
ΠΕΤΑΣΗ ΔΑΝΑΗ ΑΜ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΜ
ΡΟΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ ΗΜ

ΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΜ
ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΜ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΜ
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΣ ΑΜ
ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ ΗΜ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΜ
ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΑΜ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΜ
ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΜ
ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜ
ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜ
ΦΑΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜ
ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜλΜ
ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ ΠΜ
ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜλΜ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜλΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ κΕνΤΡΙκΗΣ μΑκΕΔονΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΜ
ΑΝΤΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΜ
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΜ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΜ
ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΜ
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΜ
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΜ
ΛΟΥΚΡΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΜ
ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΜ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΜ
ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΜ
ΡΑΠΤΗΣ ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΔ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜλΜ
ΤΡΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΜ
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ AM
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΜ
ΧΡΙΣΤΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ ΔΥΤΙκΗΣ ΕλλΑΔΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗλΜ
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗλΜ
ΜΕΡΗ ΡΑΝΙΑ ΑΜ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΜΜ
ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΜ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ ΔΥΤΙκΗΣ μΑκΕΔονΙΑΣ
ΑΣΠΑΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΜ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΜ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΜ
ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΜ
ΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΜ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ κΕνΤΡΙκΗΣ – ΔΥΤΙκΗΣ ΘΕΣΣΑ-
λΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΜ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΖΩΗ ΑΜ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΜ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΜ
ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΜ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜ

ΠΟΡΤΕΣΗ ΣΤΕΛΑ ΑΜ
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΜ
ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΠΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ νομοΥ μΑγνΗΣΙΑΣ
ΜΟΛΟΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ ΑνΑΤολΙκΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕλλΑΔΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΜ
ΡΟΖΑΝΑ ΥΡΩ ΑΜ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ ΗΠΕΙΡοΥ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΜ
ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΜ
ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΚΛΗ ΠΜ
ΓΚΟΝΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ ΑνΑΤολΙκΗΣ κΡΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΜ
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΜ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ ΔΥΤΙκΗΣ κΡΗΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΜ
ΚΡΙΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΜ
ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜοΠ
ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΜ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ ΔώΔΕκΑνΗΣοΥ
ΒΑΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ κΥκλΑΔών
ΔΡΟΣΟΥ ΞΕΝΗ ΧΜ
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΠΕλοΠοννΗΣοΥ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΜ
ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΜ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΜ
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΜ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ MΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ κΕΡκΥΡΑΣ
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΤΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκο ΤμΗμΑ ΕΥΒοΙΑΣ
ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ

Δείτε τα ψηφοδέλτια στις επιστημονικές επιτροπές, τις αφίσες και την  
διακήρυξη μας εδώ

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

http://www.block-tee.gr/ekloges_tee_2019/
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Πληρώσαμε την κρίση τους - 
  να μην πληρώσουμε και για την ανάπτυξη τους.
να αποδράσουμε από τον ατομισμό -
  να ξαναβρούμε την συλλογική μας αξιοπρέπεια.
για μια μαχητική και ανατρεπτική παρέμβαση -
  Σε σύγκρουση με το «σύστημα 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
1 κοΥνΕνΑκΗΣ ΠΑνΑγΙώΤΗΣ  
2 ΒΑΣΙλΕΙΑΔΗΣ νΙκοΣ    

Αγωνιζόμαστε:

•  για εργασιακά δικαιώματα. Η κρίση αποτέλεσε πρώτης τάξης ευκαιρία (όπως άλλωστε είχαν πει) για να επιβάλουν οι επιχειρήσεις την ανατροπή κατακτήσεων δεκαετιών. Οι 
ατελείωτες υπερωρίες, οι μισθοί χαρτζιλίκι, η αμοιβή με την ώρα και το ΔΠΥ είναι μόνο κάποια από τα όσα ζούμε. Όλα αυτά τα παρουσίαζαν ως μέτρα εκτάκτου ανάγκης αλλά τώρα 
όχι μόνο παραμένουν αλλά επεκτείνονται. Αν δεν παλέψουμε για μόνιμη και σταθερή εργασία, για συλλογικές συμβάσεις με αξιοπρεπείς μισθούς – κανείς δεν θα μας τα παραχωρήσει. 
•  για επαγγελματική αξιοπρέπεια. Το ίδιο το αντικείμενο της δουλειάς μας διαρκώς υποβαθμίζεται. Αφού μέσα στην κρίση οι προηγούμενες ηγεσίες του ΤΕΕ βαυκαλίζονταν για τα 
ξεροκόμματα τύπου Ενεργειακά Πιστοποιητικά και αυθαίρετα. Τώρα θέλουν μαζί με την κυβέρνηση να μας κάνουν «αυτοφωρακιδες» των επενδυτών μεταφέροντας μας ευθύνες, χωρίς 
έλεγχο από υπηρεσίες, χωρίς καμία κατοχύρωση του ρόλου μας. Λέμε όχι στην μετατροπή του ΤΕΕ σε «παρακράτος» και στην ασυδοσία του επενδυτή.            
•  για Ενιαία Επαγγελματικά δικαιώματα και ενιαίες σπουδές μηχανικού 5ετους κύκλου. Έχουν περάσει 20 χρόνια πλέον που κυβερνήσεις, ΤΕΕ και ΕΕ προωθούν την 
πολιτική της εξατομίκευσης, της διαίρεσης και διαβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στόχος τους να διαιρέσουν τα δικαιώματα πχ. των Η/Μ σε δεκάδες επιμέρους δραστη-
ριότητες-δικαιώματα, τα οποία με την σειρά τους θα είναι και διαβαθμισμένα. Με την δομή αυτή είναι προφανές ότι μόνο οι εταιρείες θα μπορούν να έχουν το σημερινό εύρος δικαι-
ωμάτων Η/Μ.  Κεντρικός ρόλος επιφυλάσσεται επίσης για το ΤΕΕ σε αυτό το σύστημα καθώς θα καθορίζει τις διαδικασίες των μήτρων / πιστοποιήσεων αλλά και των σεμιναρίων που 
τυχόν θα απαιτούνται. Το ΠΔ99/18 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η επαγγελματική ισοτιμία των κολεγίων της κυβέρνησης ΝΔ  αποτελούν τις τελευταίες κινήσεις στην κατεύθυνση αυτή.  
Λογαριάζουν όμως και πάλι χωρίς τους μηχανικούς (νέους και παλιούς).    Δεν θα τους επιτρέψουμε να κάνουν την παράνοια των ενεργειακών ελέγχων (όπου θεωρούμασταν ικανοί να 
εκπονήσουμε την μελέτη – αλλά απαιτούνταν να πιστοποιηθούμε για να κάνουμε τον έλεγχο) καθολικό καθεστώς. 
•  δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση. ΟΧΙ στα σχέδια κυβέρνησης και ΤΕΕ για επαγγελματικό ταμείο. Όσοι ζήσαμε την καταλήστευση των αποθεματικών του τέως ΤΣΜΕΔΕ 
με την Τράπεζα Αττικής δεν μπορεί να επιτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων σχεδίων στις πλάτες μας.  

… και να μην ενδιαφέρεσαι εσύ για το ΤΕΕ 
  – ενδιαφέρεται αυτό για μας (μαζί και η κυβέρνηση)  
με την ψήφο σου στις 3 νοέμβρη 
  – χάλασε τους τα σχέδια 
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Απέναντι σε ένα ΤΕΕ - «τεχνικό σύμβουλο» του κράτους, της κυβέρνησης και των 
«επενδυτών»
Η σταθερή σύμπραξη του ΤΕΕ στις πολιτικές των Μνημονίων από τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις 
των τελευταίων ετών, ως την σιωπή του στις τρομακτικά δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε στο 
επάγγελμα η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, απέδειξε την απροθυμία του να υπερασπιστεί τους 
συναδέλφους απέναντι στην καταστροφή. Στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, το ΤΕΕ συρόταν σε 
κινητοποιήσεις μόνο υπό την πίεση του κόσμου. Υπήρξε, δε πρωτοπόρο στη μετατροπή των μηχανι-
κών σε φοροεισπράκτορες εις βάρος της κοινωνίας
Οι παραπάνω πρακτικές, σε συνδυασμό με την διαρκή απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών του 
ΤΕΕ, την ανάληψη «επιχειρηματικών» δραστηριοτήτων (προγράμματα ΕΣΠΑ, training voucher, ηλε-
κτρονικές πλατφόρμες αυθαιρέτων, οικοδομικών αδειών κλπ.), την κατάργηση του Ενημερωτικού 
Δελτίου, την παραφθορά του επιστημονικού ρόλου που θα όφειλε να έχει προς όφελος  της κοινω-
νίας σε ένα ρόλο διευθέτησης πελατειακών συμφερόντων και προβολής στελεχών, απαξίωσε το 
Επιμελητήριο στα μάτια των συναδέλφων. Η εμφανής συναλλαγή των πρόσφατων ηγεσιών με τις 
κυβερνήσεις έναντι ίδιων πολιτικών οφελών, με χαρακτηριστικότερα πρόσφατα παραδείγματα την 
υπουργοποίηση Σπίρτζη, τη στήριξη Στασινού στο “Ναι” στο δημοψήφισμα του 2015 και την όλη 
ιστορία με την Attica Bank, καταρράκωσαν και την όποια εναπομείνασα αξιοπιστία του ΤΕΕ.
Το ΤΕΕ της προεδρίας Στασινού (ΝΔ) με τη συνέργεια της υπουργίας Σπίρτζη (ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ), ανέλα-
βε το ρόλο του δούρειου ίππου της διάλυσης του δημόσιου ελέγχου και της δημόσιας ευθύνης στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών κάθε είδους, μέσω της καταχρηστικής εκ μέρους του ανάληψης της 
αποκλειστικής διαχείρισης του νεοεισαγόμενου συστήματος ηλεκτρονικής αδειοδότησης (e-adeies), 
με αποκλειστική ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού.  
Το γεγονός της παράκαμψης κάθε δημόσιου ελέγχου στη δόμηση και η ανάληψη του κρίσιμου αυτού 
έργου δημόσιου συμφέροντος από το ΤΕΕ – χωρίς βέβαια την αντίστοιχη ευθύνη πάνω στη νομι-
μότητα των πράξεων αυτών - προετοίμασε το έδαφος για την επικείμενη καθολική αφαίρεση των 
πάσης φύσεως ελέγχων νομιμότητας και αδειοδοτήσεων από τους κρατικούς φορείς και τη συνολική 
μεταβίβασή τους στην  - παρά τω νόμω - ηλεκτρονική διαχείριση του ΤΕΕ, το οποίο διολισθαίνει πλέον 
σιωπηρά στη μετατροπή του σε κρατικό βραχίονα χωρίς όμως κρατική – δημόσια ευθύνη, και με 
διευκολύνσεις ή αρωγή προς τους άρπαγες «επενδυτές», με χαρακτηριστικότερη την τοποθέτηση 
Στασινού ως «συμβούλου» στην «επένδυση» του καζίνο στο Ελληνικό. 
Το ΤΕΕ, στου οποίου τις εκλογές  καλούμαστε να ψηφίσουμε στις 3 του Νοέμβρη, δεν είναι πλέον ούτε 
καν το ΤΕΕ της μειοψηφίας του 30% των διασωθέντων από την κρίση μηχανικών, που διατηρούσε 
ωστόσο ορισμένα χαρακτηριστικά αυτοδιοίκησης του κλάδου. 

Σε σύγκρουση με το “σύστημα ΤΕΕ”, παρεμβαίνοντας στα όργανα, πυροδοτώντας 
τους αγώνες
Οι συνολικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών, δεν επηρέασαν δραματικά μόνο τον όγκο της δου-
λειάς των μηχανικών, αλλά σε σημαντικό βαθμό και το περιεχόμενό της. Οι μηχανικοί μετατράπηκαν 
μαζικά σε διεκπεραιωτές γραφειοκρατικών διαδικασιών για το κράτος και την εξυπηρέτηση των 
μνημονίων, αντί να αξιοποιούν τις γνώσεις τους και προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συμ-
φέροντος.
Απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές και τους εκφραστές τους, παλιούς και νέους, και μακριά από τα 
παιχνίδια συμφερόντων που παρασιτούν στο χώρο του ΤΕΕ, σε καλούμε να στηρίξεις την παράταξη 

που θα μεταφέρει τη φωνή των κινημάτων στα όργανα του ΤΕΕ, θα διατυπώνει μαχητικές και τεκμη-
ριωμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων των μηχανικών αλλά και της κοινωνίας, με 
βάση τις ανάγκες της πλειοψηφίας και όχι τα κέρδη των λίγων.
Η υποβάθμιση του επαγγέλματος και το καθεστώς της μόνιμης «κρίσης» που θέλουν να μας επιβάλ-
λουν, οφείλει να βρει απάντηση. Δεν υπερασπιζόμαστε το υπό κατάρρευση κοινωνικοοικονομικό 
μοντέλο των προηγούμενων δεκαετιών. Συγκρουόμαστε με συντεχνιακές λογικές fast-track επενδύ-
σεων και “ανάπτυξης άνευ όρων” για να βρουν δουλειά οι μηχανικοί “με κάθε κόστος”.
Η παρέμβαση μας στο ΤΕΕ στοχεύει αποφασιστικά στην ακύρωση κάθε απόπειρας χειροτέρευσης 
των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων μηχανικών και τεχνικών με τη συναίνεση του ΤΕΕ. Επι-
χειρούμε να περιορίσουμε τις «διακομματικές» συναινέσεις που σήμερα απολαμβάνουν οι κυρίαρχες 
παρατάξεις στην Αντιπροσωπεία και στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 
Η παρέμβασή μας διαχωρίζεται από συντεχνιακές λογικές ή λογικές του «λιγότερο κακού» Χωρίς να 
έχουμε αυταπάτες για τον χαρακτήρα του ΤΕΕ και τον αντιδραστικό θεσμό στον οποίο μεταλλάσσεται, 
θα συνεχίσουμε να παλεύουμε με κάθε τρόπο να ανατρέπονται, να καθυστερούν, να ακυρώνονται 
αποφάσεις που κινούνται ενάντια στα συμφέροντα των μηχανικών που ζουν απ΄τη δουλειά τους.
Επιδιώκουμε η παρουσία μας στα όργανα του ΤΕΕ να αποτελεί τη φωνή των αγωνιζόμενων εργαζό-
μενων μηχανικών και στα σωματεία τους, να παρέχει στήριξη στα κινήματα πόλης – περιβάλλοντος 
αλλά και σε κάθε αγώνα που ξεσπά.
• Για μια συλλογική μορφή εκπροσώπησης των μηχανικών που δεν θα είναι σύμβουλος των κυβερ-
νήσεων, αλλά σύμβουλος των εργαζομένων και των κινημάτων. 
• Ενισχυμένες Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και για προσλήψεις και επαρκή στελέχωση των δημόσιων 
ελεγκτικών μηχανισμών σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.
• Την επαναφορά του δημόσιου ελέγχου στις μελέτες και στις κατασκευές απέναντι στην πολύμορφη 
ιδιωτικοποίηση της οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, τις “Fast-track” μελέτες-κατασκευές και 
τη διάλυση των δημόσιών ελεγκτικών υπηρεσιών που συντελείται συστηματικά από τις κυβερνήσεις 
Την ανατροπή των ιδιωτικοποιήσεων των δημοσίων υποδομών και του δημοσίου πλούτου γενικό-
τερα, και την ανάγκη να αξιοποιηθούν σε σύνδεση με τις κοινωνικές ανάγκες.
• Την προστασία της κατοικίας ως κοινωνικό δικαίωμα, με έμπρακτη αντίσταση στη συνεχή προσπά-
θεια υφαρπαγής της από τα εγχώρια και διεθνή αρπακτικά.
• Την αντίσταση στις μνημονιακές εισπρακτικές λογικές για τα αυθαίρετα, ενάντια στις αλλαγές στο 
χωροταξικό σχεδιασμό που μοναδικό στόχο έχουν την εξυπηρέτηση κερδοσκοπικών συμφερόντων 
(Τουρισμός, βιομηχανικές ΑΠΕ κλπ.).
• Την προστασία του περιβάλλοντος, ενάντια στα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Για την υπεράσπιση των 
ελεύθερων δημόσιων χώρων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.Για να ανοίξουν ξανά δίαυλοι 
επικοινωνίας που έκλεισαν μαζί με το Ενημερωτικό Δελτίο και τη μετατροπή του newsletter σε όχημα 
της προβολής του προέδρου.
• Για να μπει τέρμα στην επιχειρηματικοποίηση του Επιμελητηρίου και την μετατροπή του σε εξάρτημα 
ή υποκατάστατο των υπουργείων.
• Για να επιβάλλουμε μια δημοκρατικότερη λειτουργία στο ΤΕΕ, τη συμμετοχή των συναδέλφων σε 
αυτό. Για να ανοίξει η ενημέρωση στους συναδέλφους για όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές 
πόρτες.
• Για να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή όσων πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν “να πάνε αλλιώς”.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείς να:
•  δεις τα ψηφοδέλτιά μας για την Κεντρική Αντιπροσωπεία, τις Επιστημονικές Επιτροπές και τα Πειθαρχικά Συμβούλια
•  διαβάσεις το προεκλογικό μας έντυπο  
•  διαβάσεις τον απολογισμό δράσης μας για την προηγούμενη τριετία 
•  διαβάσεις τις θέσεις μας για μια σειρά από ζητήματα, όπως:
                   - τα ασφαλιστικά θέματα
                   - τους νέους μηχανικούς 
                   - και μια σειρά από άλλα ζητήματα
Μπορείς επίσης να μας βρεις στη σελίδα μας στο facebook

https://www.arages.gr/wp-content/uploads/2019/10/Prakt_1.pdf
https://www.arages.gr/%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25ad%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25b5/%25ce%25a5%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2588%25ce%25ae%25cf%2586%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%2591%25ce%25a1%25ce%2591%25ce%2593%25ce%25ad%25ce%25a3-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%259a%25ce%25b5%25ce%25bd%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%2591%25ce%25bd%25cf%2584-2/
https://www.arages.gr/%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25ad%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25b5/%25ce%25a3%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25b4%25cf%2585%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25bf%25ce%25af-%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b6%25ce%25b5%25ce%25b9-%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%2591%25ce%25a1%25ce%2591%25ce%2593%25ce%25ad%25ce%25a3-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b9/
https://www.arages.gr/%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25ad%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25b5/%25ce%25a5%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2588%25ce%25ae%25cf%2586%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%2591%25ce%25a1%25ce%2591%25ce%2593%25ce%25ad%25ce%25a3-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%2591%25ce%25bd%25cf%258e%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25a0%25ce%25b5%25ce%25b9%25ce%25b8%25ce%25b1/
https://www.arages.gr/%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25ad%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25b5/%25ce%2597-%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25ba%25ce%25ae%25cf%2581%25cf%2585%25ce%25be%25ce%25b7-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%2591%25ce%25a1%25ce%2591%25ce%2593%25ce%25ad%25ce%25a3-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b9/
https://www.arages.gr/%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25ad%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25b5/1041/
https://www.arages.gr/category/%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25b9%25ce%25bd%25cf%2589%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2586%25ce%25ac%25ce%25bb%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b7/
https://www.arages.gr/%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25ad%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25b5/%25ce%2595%25ce%25af%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b5-%25ce%25ba%25ce%25b9-%25ce%25b5%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2582-%25ce%25b5%25ce%25b4%25cf%258e/
https://www.facebook.com/arages.tee/
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Το ψηφοδέλτιο της Αριστερής κίνησης Εργαζόμενων 
Αρχιτεκτόνων (ΑκΕΑ) στην Επιστημονική Επιτροπή Αρ-
χιτεκτόνων μηχανικών του ΤΕΕ:

1.     Αθανασοπούλου-Βαφειάδου Αντωνία
2.     Βιτοπούλου Αθηνά
3.     Βλάση Αναστασία
4.     μούργου Αλεξάνδρα
5.     Παπαγκίκας γεώργιος
6.     Πρέπη Άλκηστις
7.     χάγιου Αικατερίνη (κάτια)
8.     χαραλαμπίδη μελπομένη (μελίνα)

οι πόλεις που αγαπήσαμε δεν σχεδιάστηκαν ακόμη.
κόντρα στην πολιτική ΤΕΕ - κυβέρνησης - Εργοδοσίας - ΕΕ
για μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρέπεια
για τη διεκδίκηση και υπεράσπιση της πόλης, του δημόσιου χώρου και της αρχιτεκτονικής
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Στις εκλογές του ΤΕΕ, στις 3 Νοεμβρίου, στηρίζουμε τον Αριστερό Χώρο 
Μεταλλειολόγων ΜΕΤαλλουργών (Α.Χ.Μ.ΜΕΤ.), τη μοναδική δύναμη στο 
ΠΣΔΜΜΜΜ και την Επιστημονική Επιτροπή του ΤΕΕ που σταθερά και ατα-
λάντευτα όλα αυτά τα χρόνια επιλέγει να παρεμβαίνει ανεξάρτητα και σε 
αντίθεση με τις κυβερνητικές αντεργατικές στοχεύσεις και να τοποθετείται 
στο πλευρό της μεγάλης πλειοψηφίας των μηχανικών (ιδιωτικού και δημο-
σίου τομέα, αυτοαπασχολούμενους, άνεργους) που ασφυκτιά τα τελευταία 
χρόνια.
Μετά από μία δεκαετία από το ξέσπασμα της κρίσης και με τη σκληρή 
εφαρμογή μνημονιακών μέτρων απ’όλες τις κυβερνήσεις το εργασιακό 
περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για τους μηχανικούς θυμίζει εργασιακό 
μεσαίωνα. Μισθοί πείνας, απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία, εξοντω-
τική φορολόγηση, ανεργία, ετεροαπασχόληση, μαζικές απολύσεις είναι 
μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 
μηχανικοί στην αγορά εργασίας. Οι άνεργοι συνάδελφοι εξακολουθούν να 
μην αναγνωρίζονται, μεγάλο μέρος των νέων αποφοίτων αναγκάζονται να 
μεταναστεύσουν για να εργαστούν, το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης και του συνδικαλισμού καταργείται στο όνομα της «ανάπτυξης» 
ενώ ακόμα και το δικαίωμα της εγκυμοσύνης για τις γυναίκες μηχανικούς, 
βρίσκεται στο στόχαστρο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας. Η 
ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας των τελευταίων ετών στη 
ουσία δεν βελτίωσε σε τίποτα τις συνθήκες εργασίας των μηχανικών, αντί-
θετα βασίστηκε στην εκμετάλλευση τους. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε 
κινείται και το νέο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης της 
ΝΔ το οποίο έρχεται να επιβάλει σημαντικές διευκολύνσεις προς τη πλευρά 
του κεφαλαίου εμπεδώνοντας ακόμα περισσότερο τη μαύρη και επισφα-
λή εργασία και  την διάλυση της συλλογικής δράσης και των συλλογικών 
συμβάσεων.
Παράλληλα το ζήτημα του ασφαλιστικού αποτελεί πλέον ένα τεράστιο 
βάρος για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων και αυτοαπασχολού-
μενων μηχανικών. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε να εκτινάξει τις εισφορές 
μετακυλίοντας το βάρος της ασφάλισης αποκλειστικά στον εργαζόμενο την 
ίδια στιγμή που οι περισσότεροι μηχανικοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στις υψηλές εισφορές καταλήγοντας να χρωστάνε στο ταμείο και να αντιμε-
τωπίζουν τον κίνδυνο κατασχέσεων μέσω του ΚΕΑΟ. Σήμερα η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας κάνει ακόμα ένα βήμα προς την οριστική μετάβαση 
σε ένα ιδιωτικό ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο σε όλα τα παραπάνω έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
ενάντια στα συμφέροντα των πλατιών στρωμάτων των μηχανικών. Από 
την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του μηχανικού και την συμμετοχή 
του στην εγκληματική διαχείριση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, μέχρι και 
την πρόσφατη προσπάθεια για οριστική κατάργηση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, οι παρατάξεις που διοικούν σταθερά το ΤΕΕ λειτουργούν ως 
άλλος ένα βραχίονας εφαρμογής της πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης 
εντελώς αποκομμένες από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματα της πλειοψη-
φίας.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μία ζοφερή πραγματικότητα για το σύνολο 
των μηχανικών αλλά και ειδικότερα για τον κλάδο μας, αν συνυπολογίσου-
με ότι στους μεταλλειολόγους μεταλλουργούς καταγράφονται εδώ και χρό-
νια τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, ετεροαπασχόλησης και υποχρεωτικής 
μετανάστευσης.

Ο ΑΧΜΜΕΤ τα τελευταία χρόνια παρεμβαίνει στο εσωτερικό του ΤΕΕ διαμέ-
σου της ΕΕΕ των Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών και της Αντιπροσω-
πείας. Ειδικότερα στην Αντιπροσωπεία, επιχειρείται κοινή παρέμβαση με 
όλες τις Αριστερές Αντισυνδιαχειριστικές δυνάμεις, στα πλαίσια της επιβε-
βλημένης από την ίδια την πραγματικότητα, αντίληψή μας, για διεύρυνση 
της ενότητας της αριστεράς.
Στα πλαίσια της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, το τελευταίο διάστημα έχουμε 
συμβάλει με όποιο τρόπο μπορούσαμε ως συλλογικότητα, στα μέτωπα που 
ανοίχθηκαν για τους εργαζόμενους μηχανικούς.
Η συμμετοχή του ΑΧΜΜΕΤ στα όργανα του ΤΕΕ έχει σαν στόχο την έκφρα-
ση των συμφερόντων των εργαζόμενων ΜΜΜ που πλήττονται από τις 
σημερινές συνθήκες και τις σκληρές πολιτικές που υλοποιούνται ενάντια 
στον κόσμο της εργασίας την τελευταία δεκαετία.  Η προσπάθεια αυτή δεν 
εξαντλείται μέσα στο ΤΕΕ, ειδικά σήμερα, που ο αγώνας του συνόλου του 
λαού και των εργαζομένων οφείλει να αναζητήσει ξανά τις παραδοσιακές 
μορφές συσπείρωσης και πάλης για να προασπίσει τα δικαιώματα που τόσο 
βάναυσα χτυπιούνται. 
Ενάντια σε λογικές συντεχνίας, γραφειοκρατικού συνδικαλισμού και συν-
διαχείρισης, ο ΑΧΜΜΕΤ στοχεύει στην ακύρωση κάθε απόπειρας υποβάθ-
μισης των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων μηχανικών και επιδιώκει 
να εμποδίσει τη “συναίνεση” και τις πλειοψηφίες που σχεδιάζουν οι κυρί-
αρχες παρατάξεις. Πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα υποταγής και ενσωμά-
τωσης και με βαθιά πίστη πως υπάρχει εναλλακτική για τους εργαζόμενους 
και τη νεολαία διαφορετική απο τους μονόδρομους που μας επιβάλλουν, 
θέλουμε να δώσουμε το στίγμα του αγώνα «από τα κάτω», του αγώνα της 
υπεράσπισης των συμφερόντων της πλειοψηφίας όσων ζουν από την δου-
λειά τους.
Συνάδελφε–ισα, στις 3 Νοέμβρη σε καλούμε να υποστηρίξεις όσους:
• συνεχίζουν να παλεύουν για καλύτερη ζωή, δουλειά και επάγγελμα 

επιμένοντας σε μία ενωτική, μαζική δουλειά στο κίνημα και στο επι-
μελητήριο.

• δεν συναινέσανε στον ρεαλισμό της υποταγής στα μνημόνια και αρνή-
θηκαν τον ρόλο του κυβερνητικού συνδικαλισμού.

• ορθώνουν ανάστημα στη συντηρητική στροφή που πάει να επιβληθεί 
στην ελληνική κοινωνία ευρύτερα. 

• επιμένουν ότι δεν τελειώσαμε με τις δανειακές συμβάσεις και τον 
ζουρλομανδύα της συμμετοχής της χώρας μας στη ζώνη του Ευρώ 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίμονα υποστηρίζουν ότι η ρήξη με 
αυτές είναι αναγκαία προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο. 

• τολμούν στον νέο κόσμο που ανατέλλει να παλεύουν για ειρήνη.
Ψηφίζουμε – Στηρίζουμε Α.χ.μ.μΕΤ.

Βαϊδάνης Μιχαήλ
Βραδής Στυλιανός

Δημητρόπουλος Ιωάννης
Λάσκαρης Γρηγόριος

Μόσχου Παρασκευή (Εύη)
Παπαγεωργίου Ηλίας

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Θάνος)
Σαράντου Θεοδώρα

Α.χ.μ.μΕΤ. - ΑΡΙΣΤΕΡοΣ χώΡοΣ μΕΤΑλλΕΙολογών μΕΤΑλλοΥΡγών
Ανακοίνωση για τις εκλογές στην ΕΕΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών στις 03.11.2019
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μη μένεις μόνος... 
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 πανελλαδικών 

κομματικών παρατάξεων.  

Σε χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε

σταθερά, αδέσμευτα, χωρίς εξαρτήσεις,

μαζί και με τη δική σου ματιά!

 

.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!
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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/


ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕών

9

οι εκλογές του ΤΕΕ, τα ηλεκτρονικά εργαλεία ανάπτυξης και το όφελος 
των πολλών

Του Γιώργου Ν. Στασινού, Προέδρου ΤΕΕ

(το άρθρο δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 1/11/2019 στο dailypost.gr)

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει εκλογές την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και, καθώς 
το ΤΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της χώρας, με 107 χιλιάδες μέλη 
διπλωματούχους μηχανικούς, οι εκλογές μας είναι η μεγαλύτερη κάλπη στη χώρα 
μετά τις εθνικές εκλογές. Και δίνει πολλαπλά μηνύματα. Αλλά κυρίως έχει σημασία 
γιατί οι ίδιοι οι μηχανικοί επιλέγουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν. Και αυτό έχει 
σημασία, γιατί όσοι αναλαμβάνουμε τέτοιο ρόλο πρέπει να υπηρετούμε τον βασικό 
σκοπό του ΤΕΕ: να συμβουλεύει την Πολιτεία σε τεχνικά θέματα και να ενημερώνει 
την κοινή γνώμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως τώρα, που συζητούμε το πώς 
θα προχωρήσει η χώρα σε έναν νέο δρόμο ανάπτυξης, με δουλειές για όλους.

Παράλληλα όμως, προωθούμε με συνέπεια, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, 
πιστεύω, τα τελευταία 4 χρόνια που είμαι Πρόεδρος, τον μετασχηματισμό του ΤΕΕ σε 
ένα ψηφιακό κέντρο που παρέχει ανταποδοτικές υπηρεσίες τόσο στα μέλη του όσο 
και στην κοινωνία, την οικονομία, την Πολιτεία.

Έχουν γίνει πολλά βήματα σε αυτόν τον ψηφιακό δρόμο, με πολλές ψηφιακές 
υπηρεσίες για μηχανικούς και τη Διοίκηση, αλλά και για τους πολίτες εν τέλει. Δεν είναι 
μόνο οι δηλώσεις αυθαιρέτων που οι περισσότεροι γνωρίζουν, καθώς παρέχουμε 
αδιάλειπτα εδώ και 8 χρόνια αυτήν την υπηρεσία. Είναι κυρίως νέες υπηρεσίες 
που εξυπηρετούν τους πολλούς, που διευκολύνουν μηχανικούς, επιχειρήσεις και 
πολίτες, όπως η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, το σύστημα e-adeies. 
Το ΤΕΕ εισηγήθηκε, τεκμηρίωσε, προετοίμασε και λειτουργεί ήδη εδώ και ένα χρόνο 
το σύστημα που χρησιμοποιούν μηχανικοί, για λογαριασμό των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, αλλά και η δημόσια διοίκηση για εκδίδουν άδειες δόμησης. Ήδη 
πάνω από 60.000 διοικητικές πράξεις έχουν εκδοθεί από το e-adeies, με χιλιάδες 
χρήστες, εκατομμύρια έγγραφα. Όλα αυτά μέχρι πριν από έναν χρόνο, γίνονταν 
στο χαρτί, με απίστευτη σπατάλη χρόνου, χρήματος και απίστευτη ταλαιπωρία. 
Τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά, υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα 
κάθε φακέλου και εγγράφου, ο καθένας από τους εμπλεκόμενους γνωρίζει τα πού 
και τα γιατί κάθε οικοδομικού φακέλου, οι πολίτες έχουν γνώση μέσω της ανοιχτής 
δημοσίευσης κάθε οικοδομικής άδειας.

Και πιστεύω ότι με την ίδια επιτυχία θα συνεχίσουμε να παρέχουμε συμβουλές προς 
την Πολιτεία και υπηρεσίες προς τους μηχανικούς και την κοινωνία τα επόμενα 
χρόνια. Πρόσφατα, με τον νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα» η κυβέρνηση αποδέχτηκε 
προτάσεις του ΤΕΕ και προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις με ουσία, που δίνουν νέα 
εργαλεία προς όφελος όλων.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα 
απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για κάθε αδειοδότηση, θα είναι κοινός για 
τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες, με ελεύθερη πρόσβαση. Θα μπορεί κάθε 
πολίτης, μηχανικός ή επενδυτής, από οπουδήποτε, μέσω υπολογιστή, να πάρει 
ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, με ισχύ διοικητικής 
πράξης, για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται και με ποιους όρους, για να φτιάξει αυτό 
που τον ενδιαφέρει. Και η διοίκηση θα αδειοδοτεί με βάση αυτά τα δεδομένα που θα 
είναι γνωστά σε όλους εξαρχής.

Θα υπάρξει επίσης ένα Κεντρικό Σύστημα Αδειοδότησης ώστε όλες οι άδειες, όλες οι 
συναρμόδιες υπηρεσίες, όλες οι ροές και διαδικασίες, να έχουν κοινή λογική, να μην 
υπάρχουν πλέον διαφορετικές ερμηνείες και άβατα. Αυτό μειώνει τη γραφειοκρατία 
και εξαφανίζει, θα έλεγα, τυχόν εστίες διαφθοράς, αυξάνοντας παράλληλα την 
ταχύτητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, υπηρετώντας τις προθεσμίες του νόμου.

Και, παράλληλα, με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών που επίσης προτείναμε και 
νομοθετήθηκε, δίνεται στην Πολιτεία το βασικό εργαλείο εποπτείας και ελέγχου που 
της λείπει για όλα τα έργα και τις υποδομές: να ξέρουν όλοι από ένα κεντρικό σημείο 
ποιος είναι αρμόδιος για κάθε έργο, πότε έχει συντηρηθεί, πότε έχει ελεγθεί ή πότε 
πρέπει να γίνει συντήρηση ή επισκευή.

Το ίδιο θα συμβεί και με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, την οποία έχουμε 
προτείνει, έχει θεσμοθετηθεί και αναμένουμε να ξεκινήσει, με την οποία θα 
αποτυπώνονται όλα τα κτίρια στην πραγματική, σημερινή τους κατάσταση. Όταν 
υλοποιηθούν όλα αυτά, μαζί, σε ένα πλήρες πλέγμα ηλεκτρονικών εργαλείων για 
την ανάπτυξη, θα δούμε όλοι τεράστια βελτίωση, όχι μόνο στη γραφειοκρατία ή 
στην προώθηση των επενδύσεων αλλά και σε κάτι πιο σημαντικό: στη διαχείριση 
φυσικών καταστροφών, καθώς η Πολιτεία θα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει 
και να προλαμβάνει αποτελεσματικά βλάβες και ζημιές που σήμερα δεν ξέρει καν ότι 
υπάρχουν.

Στόχος μας μέσα από όλα αυτά είναι ο τεχνικός κόσμος να αποκτήσει νέες δουλειές, 
αλλά δουλειές ουσίας. Με τη βελτίωση που θα φέρουν τα ηλεκτρονικά συστήματα, 
θέλουμε να σταματήσει να είναι ο μηχανικός απλός διεκπεραιωτής υποθέσεων ή ένας 
κατ’ ανάθεση γραφειοκράτης, και να απελευθερωθεί και να επιστρέψει σε αυτό που 
καλά γνωρίζει: να εφαρμόζει την επιστήμη του για το καλό της κοινωνίας και την 
οικονομική ανάπτυξη.

Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Με στόχο να δημιουργούνται δουλειές για 
όλους και να γίνεται πιο εύκολη η καθημερινότητα. Για αυτό καλώ κάθε μηχανικό να 
έρθει να ψηφίσει την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις κάλπες του ΤΕΕ σε όλη τη χώρα και 
να επιλέξει τους συναδέλφους που ξέρουν και μπορούν να φέρουν αποτελέσματα.



ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕών

10

τις 3 Νοέμβρη... 

Λέμε ΟΧΙ  
- το “νέο ασφαλιστικό” της κυβέρνησης ΝΔ 
που μετατρέπει την ασφάλιση σε ατομική υπό-
θεση, σε τζογάρισμα “ψηλού - μέσου και χαμη-
λού” ρίσκου, το οποίο αποτελεί συνέχεια του 
αντιασφαλιστικού νόμου - λαιμητόμου Κατρού-
γκαλου. την πολιτική “ανταποδοτικότητας” 
της ΕΕ που μεταφέρει τα βάρη της εργοδοσίας 
και του κράτους στην πλάτη των ασφαλισμέ-
νων και αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότη-
σης στα 70 έτη. 
- τη φορολογική αφαίμαξη μισθωτών και 
αυτoαπασχολούμενων, που διασφαλίζει ότι οι 
επιχειρηματικοί όμιλοι καταβάλλουν μόνο το 
5% των ετήσιων κρατικών φορολογικών εσό-
δων. την πολιτική όλων των κυβερνήσεων που 
έπνιξε στα χρέη τους εργαζόμενους μηχανι-
κούς και κλιμακώνεται μέσω των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών. 
- τα ωράρια λάστιχο και στη μισθωτή δου-
λειά χωρίς δικαιώματα (άδειες, αποζημιώ-
σεις, επιδόματα και άδειες εγκυμοσύνης μητρό-
τητας, την αντιμετώπιση της εγκυμοσύνης με 
ποινή απόλυσης), στο ξεζούμισμα των εργαζό-
μενων, στους προκλητικά χαμηλούς μισθούς 
για εξειδικευμένη εργασία. 
- την απαξίωση του επιστημονικού μας 
αντικειμένου και τη μετατροπή μας σε 
“εκδότες” φτηνών πιστοποιητικών και 
“ελεγκτές” τήρησης των προδιαγραφών που 
ορίζει μια νομοθεσία που κάθε τόσο αλλάζει για 
να προσαρμόζεται στο “δίκαιο του επενδυτή”.  
- την αποσύνδεση του πτυχίου μας από τα 
επαγγελματικά δικαιώματα, στην ισοτίμηση 
των πτυχίων των κολλεγίων και των Πολυτεχνεί-
ων. το διαχρονικό ρόλο του ΣΕΕ στην προώθη-
ση της πολιτικής της ΕΕ που ισοπεδώνει τα 
δικαιώματα και αναλαμβάνει την 
“πιστοποίηση” των τεχνικών δραστηριοτήτων.   

Γυρνάμε οριστικά την πλάτη     
στις κάλπικες “αριστερές φωνές” που:   
- τήριξαν ως “κυβερνητικοί εκπρόσωποι” την πολιτική του  Τ-
ΡΙΖΑ στα όργανα του ΣΕΕ και στο κίνημα. Αυτός είναι ο ρόλος τόσο 
της επίσημης παράταξης του ΤΡΙΖΑ υπό τον τρέχοντα τίτλο 
“υμμαχία για ένα Προοδευτικό ΣΕΕ” (πρώην ΡΠΜ καθώς φροντίζει να 
αλλάζει ονομασία κάθε τριετία), όσο και της “πρωτοεμφανιζόμενης” 
παράταξης Δ.Ε..Μη υπό τη “σκέπη” του τέως Τπουργού ΤΡΙΖΑ και 
πρώην προέδρου του ΣΕΕ Χρ. πίρτζη. Οι δυνάμεις του ΤΡΙΖΑ αφού 
προσυπέγραψαν όλες τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις μέχρι το 2060, 
έκαναν όλη τη “βρώμικη” δουλειά για λογαριασμό της άρχουσας τά-
ξης και της ΕΕ, σήμερα επανέρχονται να αναβαπτιστούν ως 
“αντιπολίτευση”. 
- Μιλούν για “ΣΕΕ αδέσμευτο από συμφέροντα” λες και στη χώρα 
των “λωτοφάγων” ξεχάσαμε κιόλας τις “ αδέσμευτες - αριστερές” ηγε-
σίες ΣΕΕ με προέδρους Αλαβάνο και πίρτζη. Σο ρόλο που έπαιξαν οι 
“αδέσμευτοι” πρόεδροι στη στήριξη της αστικής πολιτικής σε ασφαλι-
στικό, απελευθέρωση του επαγγέλματος, στήριξη των επιχειρηματικών 
ομίλων. 
- Σις δυνάμεις εκείνες που στήριξαν τις αυταπάτες για το 
«μικρότερο κακό», όπως αυτές που σέρβιρε ο μπαξές (βλ. ΑΡΑΓΕ, 
#block-ΣΕΕ κ.ά.) των συνοδοιπόρων του παλαιού «αντιμνημονιακού» 
ΤΡΙΖΑ. Δεν έχουμε ανάγκη από νέα «αντιδεξιά» μέτωπα που ενισχύ-
ουν ψεύτικες προσδοκίες φιλολαϊκής διαχείρισης εντός των τειχών του 
συστήματος. Από δήθεν ριζοσπαστικές φωνές (ΑΡΑΓΕ - υσπείρωση) 
απολογητών του ρόλου του ΣΕΕ που το αναγορεύουν σε “φορέα και 
συλλογικό εκπρόσωπο” των μηχανικών. Από δυνάμεις που αφήνουν 
στο απυρόβλητο την πολιτική της ΕΕ, του μεγάλου ενόχου για την ισο-
τίμηση των Πολυτεχνείων με τα κολλέγια. 
- Σις δυνάμεις εκείνες όπως της ΑΝΣΑΡΤΑ στο ΣΕΕ (παράταξη #block-
ΣΕΕ) που  υπονομεύουν στην πράξη τη μοναδική προσπάθεια 
συντονισμού του αγώνα ωματείων και Ομοσπονδιών που υλοποι-
ούν οι ταξικές δυνάμεις ενάντια στην πολιτική ΕΕ – κυβερνήσεων κε-
φαλαίου – εργοδοτικού συνδικαλισμού. Αντί να κάνουν επιτέλους αυ-
τοκριτική για την πολιτική “ουράς” στο ΤΡΙΖΑ, αυτό που τους χαρα-
κτηρίζει είναι η διαρκής συμπόρευσή τους με τις δυνάμεις του ΤΡΙΖΑ 
και της ΛΑΕ στις γενικές συνελεύσεις του ωματείου Μισθωτών Σεχνι-
κών, η άρνηση υλοποίησης των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων 
του ΜΣ. 

Στις 3 Νοέμβρη στέλνουμε μήνυμα ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ!    
Συμπορευόμαστε με τις δυνάμεις της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ που πρωταγωνιστούν σε 
κάθε κλάδο για να οργανωθεί ο συνδικαλιστικός αγώνας μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών για 
την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην εργοδοτική 
τρομοκρατία των απολύσεων και μείωσης μισθών και δικαιωμάτων, για την υπογραφή ΣΣΕ για αναπλήρωση 
των απωλειών. Στην πάλη για την απόκρουση της νέας επίθεσης στο ασφαλιστικό, την κατάργηση του νόμου 
Κατρούγκαλου και της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση, ενάντια στις κατασχέσεις, ενάντια στην πιστοποίη-
ση των δραστηριοτήτων, την απαξίωση των πτυχίων μέσω της πολιτικής της ΕΕ και των ρυθμίσεων που στηρίζει 
το ΤΕΕ.  
Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλό μας: επιχειρηματικούς ομίλους (ΣΕΒ, ΣΤΕ-
ΑΤ κ.λπ.), ΕΕ και ΝΑΤΟ. Αυτόν τον αντίπαλο υπηρετεί ο πολύχρωμος θίασος των παρατάξεων του ΤΕΕ που μας 
θυμούνται προεκλογικά και όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Όλοι αυτοί είναι συνένοχοι για τη σφαγή των δικαιω-
μάτων μας. 
Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που δίνει η 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η παραγωγικότητα της εργασίας με την αλματώδη εξέλιξη της τε-
χνολογίας. 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                      www.dpk.tee.gr, email: panepistimoniki@dpk.gr 
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Ψηφίζουμε ΔΗ.ΠΑ.μ. σε όλες τις κάλπες για:
- την επανεκκίνηση του ΤΕΕ με τους μηχανικούς μπροστά, στην υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας,
- ένα σύγχρονο ΤΕΕ με κυρός στην υπηρεσία των μηχανικών, της κοινωνίας και της ανάπτυξης
- να πάρουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί τη θέση που τους ανήκει
https://dipam.gr
https://www.facebook.com/dipamtee/

https://www.dipam.gr/files/elections/2019/Dipam_2019_candidates_cv.pdf
https://dipam.gr
https://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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ΔΗμοκΡΑΤΙκοΣ ΑγώνΑΣ μΗχΑνΙκών 
Ανεξάρτητη Παράταξη για τις εκλογές
στην Κεντρική Aντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.

Οι εκλογές του Τ.Ε.Ε. που θα γίνουν στις 3 Νοεμβρίου είναι ίσως οι σημαντικό-
τερες στην ιστορία του. Για πολλούς λόγους και κυρίως επειδή οι χρόνιες παθο-
γένειες που καταταλαιπωρούν τον κλάδο των Μηχανικών κατέληξαν να είναι 
χιονοστιβάδα.  
Τα προβλήματα «ξεχειλίζουν» και δεν αρκεί πλέον καμία καταγραφή ή εκδή-
λωση προθέσεων για την αντιμετώπισή τους. Οι ακατάσχετες συνδικαλιστικές 
υποσχέσεις, που χωρίς κανένα σχέδιο υλοποίησης, οδήγησαν τον μεγαλύτερο 
ίσως φορέα επιστημόνων της χώρας μας στην απαξίωση πρέπει κάποτε να τε-
λειώνουν. Γνωρίζουμε ως υποψήφιοι ότι οι δυσκολίες στην προσπάθειά μας θα 
είναι πολλές. Όχι μόνο επειδή η συμμετοχή μας στις εκλογές για την ανάδειξη της 
Κεντρικής Αντιπροσωπείας είναι ανεξάρτητη αλλά και επειδή «συναγωνιζόμα-
στε» σε περιβάλλον με πάρα πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. 
«Περιβάλλον» με «παρατάξεις–παραφυάδες» κομμάτων τα οποία δρομολόγη-
σαν την υποβάθμιση του ρόλου των Μηχανικών και οδήγησαν τη συντριπτική 
πλειοψηφία των μελών μας  -κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- στην αποχή 
και την αδιαφορία για τα δρώμενα στο Τ.Ε.Ε.  Ξαναβγήκαν στην «πιάτσα» ψα-
ρεύοντας ψήφους, μέχρι και οι «συνδικαλιστές» που έχουν απίστευτες ευθύνες 
για την κατρακύλα του κλάδου. Ξεχνώντας κάθε ανεκπλήρωτη υποχρέωσή 
τους σε σχέση με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους που τους είχαν ανατεθεί. Χω-
ρίς καμία αναστολή ή ίχνος αυτοκριτικής.  
1. Φθάνουμε στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας (!) που άρχισε να συζητείται η 
αναθεώρηση του θεσμικού μας πλαισίου και το «θέμα» θα κοσμεί για 
άλλη μια φορά τις προεκλογικές διακηρύξεις των παρατάξεων. Οι επιγενόμενες 
επιπτώσεις σε βάρος του φορέα μας είναι πάρα πολλές. Ας σκεφθούμε μόνο 
το ενδεχόμενο να είχαν εφαρμοσθεί σύγχρονοι μέθοδοι συμμετοχής -όπως τα 
ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα ή ψηφοφορίες- για διευκόλυνση των συναδέλ-
φων και με προφανή τα υπέρ του κύρους του Τεχνικού Επιμελητήριου οφέλη. 
Η κατάσταση θεωρείται ως μία από τις μόνιμες πληγές του κλάδου, που τον 
βαθμονομεί απέναντι στις προκλήσεις της εποχής και του στερεί κάθε προοπτική 
εξέλιξης.  
2. Η ανεργία των μηχανικών, κυρίως των νέων και των ελευθέρων επαγ-
γελματιών μας «χτύπησε κόκκινο». Οι μεγάλες εκπτώσεις, λόγω αναδουλειάς, 
στις δημοπρασίες των έργων και μελετών έγιναν πλέον καθημερινό φαινόμενο. 
Η ετεροαπασχόληση των επιστημόνων μας γίνεται σιγά – σιγά κανόνας και βέ-
βαια δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν εγγράφονται ούτε στο Τ.Ε.Ε. επειδή απλά δεν 
έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τις συνδρομές και εισφορές τους.  
3. Η συμβολή των μελών του Τ.Ε.Ε. στη σύγχρονη αναπτυξιακή πορεία της χώ-
ρας, είναι σε όλους γνωστή. Όλοι αναγνωρίζουν την τεχνογνωσία που τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες είχε αναπτυχθεί με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
που μπορούσαν και μπορούν να παρέχονται. Στις μέρες μας, με κύρια αιτία τη 
μακροχρόνια οικονομική μας δυσπραγία και την τραγική μείωση του ΑΕΠ τα 
τεχνικά επαγγέλματα καταποντίσθηκαν. Παραγωγικές μονάδες που 
χρειάσθηκαν χρόνια να αναπτυχθούν, καταστράφηκαν. Επιχειρήσεις που για 
να «σταθούν» απαίτησαν μόχθο πολυετή και ακάματες εργασιακές προσπάθει-
ες, ρίχθηκαν στον καιάδα μιας οικονομικής και θεσμικής κρίσης η οποία για τη 
χώρα μας δεν έχει προηγούμενο. 
4. ο επαγγελματισμός και το επιστημονικό έργο των μηχανικών, 
δε γίνεται να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως απλές εμπορικές πράξεις. Για 

το έργο τους χρειάζονται ιδιαίτερες δεξιότητες οι οποίες, εκτός των άλλων, έχουν 
απ’ ευθείας αναφορά στο κοινό δημόσιο συμφέρον. Όταν δεν υιοθετούνται από 
τους αρμόδιους ούτε τα ελάχιστα, με ποιο τρόπο μπορεί να ευελπιστούμε ως 
χώρα στη θεσμική και οικονομική μας ανάταξη ;   
5. Οι τεράστιοι οι κίνδυνοι από τις αστοχίες των ασκούμενων πολιτικών, είναι σε 
κάθε περίπτωση ορατοί. Βιώνουμε την αποσύνθεση ενός παραγωγικού 
ιστού που άλλες χώρες θα ζήλευαν για την ύπαρξή του. Παρά τις έως σήμερα 
ασύγκριτα μεγάλες -σε σχέση με τους άλλους τομείς- κλαδικές μας θυσίες. Και 
κυρίως, χωρίς κανένας να σταθμίζει το συνεπαγόμενο κόστος, σε βάρος των 
δημόσιων ή ιδιωτικών υποδομών μας.
6. Ο τομέας ασφάλισης των μηχανικών βρίθει προβλημάτων. Το ΤΣΜΕ-
ΔΕ ήταν το Ταμείο που δημιουργήθηκε και λειτούργησε με έσοδα τα οποία απο-
κλειστικά προερχόντουσαν από την εργασία των μελών του και με πόρους που 
κάποτε αρκούσαν για να αγορασθεί το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Τράπε-
ζας Αττικής. Σήμερα οι περισσότεροι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και κυ-
ρίως όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, βιώνουν κωμικοτραγικές καταστάσεις. 
Πρόκειται για πολίτες με εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που σταδιακά, 
άδικα και χωρίς ελπίδα βλέπουν τους κόπους της ζωής τους να εξανεμίζονται.   
7. Την περίοδο που θα έπρεπε να επωφελούμαστε τα μέγιστα από τις ραγδαίες 
επιστημονικές εξελίξεις, ξαναγυρίζουμε σε «αλήστου» μνήμης εποχές υποβάθ-
μισης & μιζέριας. Με τις πολιτικές των ευκαιριακών λύσεων και της ήσσονος 
προσπάθειας να έχουν την «τιμητική» τους. Τα κλαδικά μας επαγγέλματα, στις 
χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο θεωρούνται από τα πλέ-
ον περιζήτητα. Στη χώρα μας, ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα. Με τη διαχρονική 
απαξίωση των ικανοτήτων και της γνώσης να είναι ο κανόνας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ο πρόσφατος νόμος Γαβρόγλου που ισοπεδώνει γνωστικά αντι-
κείμενα και επιστημονικές ιδιότητες. Στα τριτοβάθμια ιδρύματά μας η 
κατ’ επανάληψη δημιουργία Σχολών ή Τμημάτων με όμοιους ή επικαλυπτόμε-
νους κύκλους σπουδών έγινε «εθνικό σπορ». 
8. Έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι όταν μια κατασκευαστική επιχείρηση ή ένα 
γραφείο μελετών «βάζει λουκέτο» δεν πρόκειται για γεγονός που μπορεί 
να αποτιμάται μόνο με οικονομικούς όρους. Το ουσιαστικό πρόβλημα έγκειται 
στο ότι η πραγματική οικονομία της χώρας στερείται δυνατοτήτων 
παραγωγής και τεχνογνωσίας, που για να αποκτηθούν τις περισσότερες 
φορές χρειάσθηκαν «οι κόποι μιας ζωής» πολλών ανθρώπων. 
Συμμετέχουμε στις εκλογές του Τ.Ε.Ε. που θα γίνουν σε λίγες μέρες επειδή πιστεύ-
ουμε ότι μπορεί να είναι αφετηρία «ελπίδας» για την από χρόνια δοκιμαζόμενη 
παραγωγική βάση των Μηχανικών. 
Προέχει η ανάδειξη του Τεχνικού Επιμελητήριου σε αξιόπιστο σύμβουλο της πο-
λιτείας, που θα αντιστέκεται σε επιλογές αντίθετες με το δημόσιο συμφέρον 
και τις επαγγελματικές προοπτικές των μελών του. Με στόχο απαρέγκλιτο να εί-
ναι το Τ.Ε.Ε. ο επιστημονικός φορέας που θα ηγηθεί των ικανών και αναγκαίων 
προσπαθειών για τον επαναπροσδιορισμό των όρων της ανάπτυξής μας στο 
δύσκολο σημερινό περιβάλλον. Ο ρόλος των Μηχανικών σε αυτή την κατεύ-
θυνση, μπορεί και πρέπει να είναι καθοριστικός. 
Οι κομματικές συνδικαλιστικές πρακτικές δε μπορεί από τη φύση τους να αντι-
ταχθούν στα προβλήματα που σήμερα τα μέλη μας βιώνουν. Το άνοιγμα της 
ψαλίδας μεταξύ των εχόντων και κατεχόντων και των άνεργων ή υποαπασχο-
λούμενων συναδέλφων πρέπει να κλείσει το ταχύτερο. Το θέμα δεν αφορά μόνο 
τους Μηχανικούς αλλά και τη χώρα μας.  

ΔΗμοκΡΑΤΙκοΣ ΑγώνΑΣ μΗχΑνΙκών
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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. 

 

 
 
 

 
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 διεξάγονται οι εκλογές του φορέα μας, του 
Τ.Ε.Ε. Είναι οι μεγαλύτερες εκλογές πανελληνίου φορέα. Τα κακώς κείμενα 
του φορέα μας, τα εισπράττουν στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός 
τους όλοι μας και ιδίως αυτά που είδαμε κατά την τελευταία θητεία της 
Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τα οποία δεν συνάδουν με τη 
λειτουργία ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης 
επιστημόνων: 
 

• Δεν τηρήθηκε η κείμενη νομοθεσία για τη συχνότητα των 
συνεδριάσεων του ανωτάτου οργάνου διοίκησης του Τ.Ε.Ε., 
της Αντιπροσωπείας του, η οποία ελέγχει τα πεπραγμένα του 
Προέδρου και της Διοικούσας Επιτροπής του. Αυτό θα πρέπει να 
το εξετάσει το εποπτεύον υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την 
τήρηση της νομιμότητας των αποφάσεων της Διοικούσας 
Επιτροπής. 

• Οι διαδικασίες επιλογής των εκπροσώπων του επιμελητηρίου 
σε φορείς και ασφαλιστικά ταμεία παρέμειναν στη λογική της 
εξυπηρέτησης των ημετέρων. Παρά τα διαρκή αιτήματά μας, 
καμία ενέργεια δεν έγινε από την πλευρά του Προέδρου για τη 
δημιουργία αξιοκρατικών διαδικασιών με δημόσιες προσκλήσεις.  

• Οι θεματικές Μόνιμες Επιτροπές του τεχνικού επιμελητηρίου 
δεν συστάθηκαν καν σε αυτή τη θητεία. Οι περισσότερες 
προτάσεις ή οι θέσεις που κατά καιρούς εκφράζει ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ, σωστές ή όχι, δεν προέρχονται από διαδικασίες σύνθεσης 
απόψεων του επιμελητηρίου και είναι αγνώστου προελεύσεως. 

• Την πολυσέλιδη επερώτηση που καταθέσαμε από την αρχή αυτής 
της θητείας για τα γεγονότα της τράπεζας Αττικής, παρά τη 
δημόσια δέσμευση του (που έκανε πολλές φορές μετά από 
οχλήσεις μας σε κάθε μία από τις λιγοστές συνεδριάσεις της 
Αντιπροσωπείας) ότι θα μας απαντήσει γραπτώς, ουδέποτε το 
έπραξε. Αλήθεια, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το 
περιεχόμενό της; 

• Η πρόσφατη κατάρριψη από το ΣτΕ του απαράδεκτου Νόμου 
Κατρούγκαλου, που αφάνισε χιλιάδες τεχνικών γραφείων και 
εταιρειών, είναι μια δικαίωση για τον κλάδο, παρόλα αυτά η κρίση 
ως συνταγματικής της ενοποίησης των ταμείων, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για τα δημευμένα αποθεματικά των μηχανικών, θα 
πρέπει να δρομολογήσει νέες δικαστικές ενέργειες του Τ.Ε.Ε., σε 
Ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο. 

•  Με ποια διαδικασία θα ανταποκριθεί το Τ.Ε.Ε. στην 
υποχρέωση που ανέλαβε για τη σύνταξη ειδικού 
χωροταξικού σχεδίου για το Μάτι; ερώτημα στο οποίο μέχρι 
πρότινος το μόνο που εισπράξαμε ως απάντηση ήταν, στην αρχή, 
μια αναίτια λεκτική επίθεση και στη συνέχεια ένα γενικόλογο 
πλάνο. 

 
Συμπερασματικά, ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, επειδή λόγω 
της πολιτικής συγκυρίας η ΔΚΜ θα ενισχυθεί για λόγους άσχετους από το 
έργο του Προέδρου και των συνεργατών του στο Τ.Ε.Ε. και η ΔΗΣΥΜ η 
κομματική παράταξη του ΚΙΝΑΛ είναι σίγουρο ότι θα συνεργασθεί μαζί του 
μετεκλογικά, όσες και όσοι θέλετε ένα σύγχρονο Τ.Ε.Ε. με διαφανείς 
διαδικασίες θα πρέπει να συμμετάσχετε στις εκλογές γιατί αν 
αποδυναμωθούν οι φωνές που τους ασκούν έλεγχο, τα πράγματα θα 
χειροτερεύσουν σε ότι αφορά τη λειτουργία του φορέα. 
 
Όσοι συνάδελφοι μηχανικοί θεωρείτε ότι δεν αξίζει τον κόπο να 
σπαταλήσετε μια ώρα για αυτό το φορέα και να ψηφίσετε (είναι δωρεάν δεν 
πληρώνετε για να ασκήσετε το εκλογικό δικαίωμά σας) σκεφθείτε μόνο ότι τα 
επόμενα χρόνια για να δουλέψετε θα πρέπει να είστε υποχρεωτικά μέλη του, 
να πληρώνετε ετήσια συνδρομή και να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρονικά 
συστήματά του. 
 
 
 
Στηρίξτε το ψηφοδέλτιο μας σε όλες τις κάλπες. 
 
Η επιλογή θα είναι των μηχανικών ! 

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

 

Αναλυτικά οι προτάσεις μας στο:  http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/ 
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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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Προς κάθε αρμόδιο Πολιτειακό ή Θεσμικό φορέα
κατάφωρη παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου υποσκάπτει το ρόλο του ΤΕΕ και 

των διπλ. μηχανικών.
Εν αρχή τα κείμενα και όχι λαϊκισμοί………………..Επακόλουθα ερωτήμα-
τα………………………..
Επακόλουθα συμπεράσματα……..……Ειδική Αφιέρωση…………………Κλείσι-
μο…………………… https://ekxm.wordpress.com/2019/10/29/enosiako_dikaio_tee/

Υποψηφιότητες για ΕΕΕχμ
Είμαστε υπερήφανοι για τους υποψήφιους μας στην Επιστημονική Επιτροπή Χημικών Μηχανικών – 
Μηχανικών Διεργασιών. Τιμούν τους αγώνες και τις επιτυχίες  της ΚΙΝΗΣΗΣ και τις αντισυντεχνιακές 
της θέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ΧΜ και του Μηχανικού γενικότερα, σύμφωνα με 
όσα ισχύουν στην πράξη και στον προηγμένο κόσμο. Αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική του Επιστημο-
νικού- Επαγγελματικού τους φορέα δεν πρέπει να προσδιορίζεται από κομματικές σκοπιμότητες.
κΑλΗ μΑΣ ΕΠΙΤΥχΙΑ
Ο εκπρόσωπος της ΚΙΝΗΣΗΣ: Κ. Κρεμαλής (είμαι και εγώ υποψήφιος για την ΕΕΕΚΧΜ)

μετά την αναχώρηση από το Ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται
Υπάρχει Επιμελητήριο στον κόσμο που η Διοίκηση του στρέφεται δικαστικά σε συλλογικότητες 
ειδικοτήτων μελών του??
Αν υπάρχει τέτοιο Επιμελητήριο μπορεί η Διοίκηση του να ζητά από τους θιγόμενους να την 
επανεκλέξουν??
Έχει καμία σχέση η σημερινή Διοίκηση του ΤΕΕ με τα προηγούμενα ερωτήματα??
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. 

μπροστά στην κάλπη
Διαφάνεια χωρίς κομματικές σκοπιμότητες

Σε ένα σημείο του πιο πάνω κειμένου με τίτλο «κατάφωρη παραβίαση του ενωσιακού 
δικαίου υποσκάπτει το ρόλο του ΤΕΕ και των διπλ. μηχανικών» σημειώνουμε:
«Ο κ. Γαβρόγλου (με το ΠΔ 51/2017) αλλά και η κ. Κεραμέως στον πρόσφατο νόμο «Επενδύω 
στην Ελλάδα» ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΠΔ 38/2010 
(ΟΡΙΣΜΟΙ)»
Στο κείμενο αναφέρουμε τις επιπτώσεις αυτής της παράλειψης, που πιστεύουμε ότι πρέπει να 
ενδιαφέρουν όλους τους μηχανικούς και ιδιαίτερα όσους απέχουν (!) από τις εκλογές στο ΤΕΕ. Πρέπει 
να προσθέσουμε και την ολιγωρία των Βρυξελλών στον έλεγχο μεταφοράς των Οδηγιών στα κράτη 
μέλη. Η Επιτροπή δυστυχώς δεν παρεμβαίνει χωρίς καταγγελίες.
Συνάδελφοι,
Η δυνατότητα που είχαμε και έχουμε να προβάλουμε τις θέσεις μας με διαφάνεια και σύμφωνα με 
την κοινή λογική, τις συνταγματικές αρχές και το ενωσιακό δίκαιο, οφείλεται στην ανεξαρτησία 
της κΙνΗΣΗΣ μας από κομματικές, συντεχνιακές και πελατειακές δεσμεύσεις.
Πιστεύουμε ότι αυτή η δυνατότητα μας που οδήγησε σε επιτυχίες στο παρελθόν, 
θα εκτιμηθεί και θα ενισχυθεί από τους συναδέλφους, ώστε να είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές και προς όφελος τους οι ενέργειες μας.

https://ekxm.wordpress.com/2019/10/29/enosiako_dikaio_tee/
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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.

ΑγώνΙΖομΑΣΤΕ 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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Πληρώσαμε την κρίση τους – 
 να μην πληρώσουμε και για την ανάπτυξη τους.

•  Να αποδράσουμε από τον ατομισμό – Να ξαναβρούμε την συλλογική μας αξιοπρέπεια.
•  Για μια μαχητική και ανατρεπτική παρέμβαση ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ-ΕΝΑΝΤΙΟΝ του ΤΕΕ.
•  Αγωνιζόμαστε για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, κατάργηση της ελαστι-
κής εργασίας. Να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην μητρότητα και την εγκυμοσύνη και για τις εργαζόμενες με «μπλοκάκι».
•  Παλεύουμε μαζί με την κοινωνία, κόντρα στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. 
•  Όχι στο «άνοιγμα» του επαγγέλματος - όχι στην αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλματος. Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συνοχή με τα γνω-
στικά αντικείμενα του συνόλου των αντίστοιχων ελληνικών πολυτεχνικών σχολών, στη βάση του ενιαίου – αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών. 
•  Παλεύουμε για διεύρυνση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Να είναι αντίστοιχα με τις σπουδές μας.
•  Απαιτούμε την άμεση και πλήρη απόσυρση του ΠΔ99/2018 και την κατάργηση όλων των νομοθετημάτων που ήδη υλοποιούν νέα κατακερματισμένα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα μέσα από ειδικά Μητρώα, σεμινάρια και εξετάσεις.

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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ΨΗΦοΔΕλΤΙο ΕΠ.ΕΠ.ΕΙΔ.Πολ.μΗχ
1. γΕώΡγοΥλΕΑ Σωτηρία κυριακή (Σάντυ) κ.
2. ΔΗμΑΣ Παναγιώτης ν.
3. κονΤογΙΑννοΠοΥλοΥ Ιωάννα (γιάννα) Φ.
4. ΠΑΠΑΒΑΣΙλΕΙοΥ κωνσταντίνος Σ.
5. ΠΑΠΑΘΑνΑΣοΠοΥλοΣ γιώργος Ι.
6. ΠΑΠΑκώΣΤΑΣ κωνσταντίνος Δ.
7. ΠΑΠοΥλΗΣ κωνστανίνος Ι.
8. χονΔΡοκώΣΤΑ Αγγελική κ.

ΠΡ.Ε.Σ.Α. - ΠΡώΤοΒοΥλΙΑ ΕνώΤΙκΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡώΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Πολ. μΗχ/κών

για την παρέμβασή μας στην Επιστημονική Επιτροπή Πολιτικών μηχανικών  
Στις 3 νοεμβρίου 2019 οι μηχανικοί καλούμαστε να εκλέξουμε τους αντιπροσώπους μας 
στα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης του ΤΕΕ. Παράλληλα με την εκλογή των 155 
μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με γεωγραφική κατανομή, διεξάγεται και η εκλογή των 
δεκατριών 5μελών Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων, με την Ε.Ε. Πολιτικών μηχα-
νικών να έχει και τη μεγαλύτερη συμμετοχή ως η πολυπληθέστερη ειδικότητα μηχανικών 
(ψηφίσαντες 2016: 12.296 πολιτικοί μηχανικοί). 
Ενώ η συμμετοχή των πολιτικών μηχανικών στις εκλογές του ΤΕΕ κρίνεται αρκετά υψηλή, ει-
δικά εάν αυτή συσχετιστεί με τις εκλογές του ΣΠΜΕ (ψηφίσαντες 2016: 4.296 πολιτικοί μη-
χανικοί) χαρακτηριστικό είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό της ψήφου αποδοκιμασίας (1.587 
άκυρα-λευκά ψηφοδέλτια). Η ψήφος αυτή θεωρούμε πως σχετίζεται και με την αποδο-
κιμασία μεγάλου μέρους της κοινότητας των πολιτικών μηχανικών στις διαχρονικές διοικήσεις 
του ΣΠΜΕ (ΔΚΜ-ΔΗΣΥΜ και δορυφόροι αυτών) οι οποίες είναι και πλειοψηφούσες στην Ε.Ε. 
και μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΠΜΕ (Β.Μπαρδάκης, ΔΚΜ) είναι και πρόεδρος της ΕΕ πολιτικών 
μηχανικών. 
Τον Ιούλιο του 2016 πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας συμμετοχή με το νέο μας σχήμα ΠΡω-
τοβουλία Ενωτικής Συσπείρωσης Αριστεράς (ΠΡ.Ε.Σ.Α.) Πολιτικών μηχανικών 
στις εκλογικές διαδικασίες του ΣΠΜΕ λαμβάνοντας μια έδρα στο ΔΣ του συλλόγου. Στην ΠΡ.Ε.
ΣΑ. συμμετέχουμε συναδέλφισσες και συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί που έχουμε διαχρονικά 
συναντηθεί σε μια σειρά από κινητοποιήσεις στον χώρο των μηχανικών με πιο χαρακτηριστικά 
τα ασφαλιστικά, τα εργασιακά και τα επαγγελματικά ζητήματα αλλά και ευρύτερους κοινωνι-
κούς αγώνες. Στο σχήμα μας συμμετέχουν συναγωνιστές από διάφορους χώρους της αριστε-
ράς αλλά και ανένταχτοι μηχανικοί διατηρώντας την αυτονομία μας ως συλλογικότητα με αμε-
σοδημοκρατικό χαρακτήρα λειτουργίας. Η φιλοδοξία μας είναι αυτή η ενωτική συσπειρωσιακή 
πρωτοβουλία, να διευρύνεται συνεχώς με σκοπό τη μέγιστη παρέμβαση μας σε ζητήματα που 
αφορούν τόσο τον επιστημονικό μας κλάδο αλλά και γενικότερα.

ΠΡωτοβουλία Ενωτικής Συσπείρωσης Αριστεράς
Πολιτικών μηχανικών

https://presapolitikonmixanikon.blogspot.gr/         fb ΠΡ.Ε.Σ.Α.

Η παρουσία της ΠΡ.Ε.Σ.Α. στις διαδικασίες του ΣΠΜΕ τα τελευταία 3 ½  χρόνια έχοντας 1 από τις 
15 έδρες στο ΔΣ του συλλόγου, αν και θεωρούμε πως δεν ήταν η αποτελεσματικότερη, άνοι-
ξε κάποιες ρωγμές στο υφιστάμενο σαθρό πλαίσιο λειτουργίας των φορεών 
εκπροσώπησης των πολιτικών μηχανικών, που με ευθύνη των διοικήσεων έχουν 
καταστεί αδιάφοροι για την πλειοψηφία των συναδέλφων. 
Με την παρέμβαση μας στις συνεδριάσεις του ΔΣ, αναδείξαμε πως έχει μεγάλη σημασία να 
αγωνιζόμαστε τόσο εντός όσο και εκτός των φορέων εκπροσώπησης των μηχανικών, καθώς  
στο πρόσφατο διάστημα καταφέραμε να παρθούν από το ΣΠΜΕ οι παρακάτω αποφάσεις:
- για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΠΜΕ, θεωρώντας πως ο σύλλογος 
πρέπει να διέπεται από ανοιχτές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
- για την υποστήριξη του αγώνα του ΣΜΤ και την κατοχύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
των εργαζόμενων μηχανικών του ιδιωτικού τομέα,
- για τα ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών και ειδικότερα ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου 
Ν.4387/2016.
Επίσης όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα πήγαμε κόντρα στις συντεχνιακές λογικές 
των καθεστωτικών παρατάξεων για το πως μοιράζεται η «πίτα» των δικαιωμάτων και κατα-
θέσαμε τις δικές μας θέσεις ενάντια στο Π.Δ. 99/2018 και το Ν.4439/2016 τα οποία απορρυθ-
μίζουν την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού δημιουργώντας εργαζόμενους πολλών 
ταχυτήτων. 
Παρότι οι Επιστημονικές Επιτροπές έχουν διαφορετικό θεσμοθετημένο ρόλο από τους Συλλό-
γους, οι συνάδελφοι που αφορούν είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι, και παρόμοια είναι και τα 
ζητήματα που τους απασχολουν. Έτσι, στην ίδια κατεύθυνση και διατηρώντας το πλαίσιο αρ-
χών μας η ΠΡωτοβουλία Ενωτικής Συσπείρωσης Αριστεράς ΠΡ.Ε.Σ.Α. Πολιτικών 
μηχανικών συμμετέχει στις εκλογές του Νοεμβρίου 2019 στο ΤΕΕ για την Επιστημονική 
Επιτροπή Πολιτικών Μηχανικών. Απευθύνουμε κάλεσμα σε συναδέλφισσες/φους Πολιτικούς 
Μηχανικούς να στηρίξουν την ΠΡ.Ε.Σ.Α. και να μην εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους με 
την αποχή, με άκυρο ή λευκό ψηφοδέλτιο καθώς αυτή λειτουργεί ουσιαστικά υπέρ των καθε-
στωτικών παρατάξεων. 
Στο αρχικό μας κάλεσμα για την παρέμβασή μας στις εκλογές του ΤΕΕ, το οποίο απευθύνα-
με στις αριστερές ριζοσπαστικές δυνάμεις που παρεμβαίνουν στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ 
υπήρξε θετική ανταπόκριση από την ΑΡιστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση - 
ΑΡ.Αγ.Ε.Σ. κάτι που αποτυπώνεται και στο ψηφοδέλτιό μας.
Για τους κοινούς αγώνες που έχουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα τόσο εντός όσο και 
εκτός του τεε, είναι επιτακτική ανάγκη η συσπείρωση όλων των αγωνιστικών 
δυνάμεων που θα ορθώνουν αντιστάσεις σε ένα πολύ δύσβατο τοπίο.

https://www.facebook.com/%25CE%25A0%25CE%25A1%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2591-%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%259C%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25A0%25CE%25A1%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CE%2595%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25A3%25CF%2585%25CF%2583%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25AF%25CF%2581%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%2591%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2582-104651143298405/%3Fref%3Dbookmarks
http://presapolitikonmixanikon.blogspot.com/2018/03/260418.html
http://presapolitikonmixanikon.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
http://presapolitikonmixanikon.blogspot.com/2017/04/190117.html
http://presapolitikonmixanikon.blogspot.com/2017/04/190117.html
http://presapolitikonmixanikon.blogspot.com/2018/12/111218.html
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Με κεντρικό σύνθημα “Start up TEE” και με στόχο την πραγματική λειτουργία του ΤΕΕ,  η  
«Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ», καλεί όλους τους μηχανικούς  να συμμετέχουν 
στις εκλογές της  3ης  Νοεμβρίου 2019.
Τι θέλουμε
Στόχος μας είναι να συμπορευθούμε όλοι μαζί για ένα ΤΕΕ αδέσμευτο από συμφέροντα, μη-
χανισμούς και ατομικές επιδιώξεις, με δημοκρατική λειτουργία, χρήσιμο στους μηχανικούς 
και την κοινωνία, χωρίς συντεχνιακές αγκυλώσεις.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος παραμένει ο μεγαλύτερος συλλογικός φορέας των μη-
χανικών. Έχει χάσει όμως την λάμψη του στα μάτια της πλειοψηφίας των μηχανικών και 
κινδυνεύει να ξεπεραστεί.. Η εξυπηρέτηση, ατομικών και οικονομικών συμφερόντων, η 
αναπαραγωγή μηχανισμών και ο ποικίλες αγκυλώσεις  που παρατηρούνται (και έχουν ως 
επιδίωξη την διατήρηση ενός μικρού, κλειστού ΤΕΕ – παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύ-
ξεις)  πρέπει να τελειώσουν.
Το αύριο του ΤΕΕ δε χωράει τέτοιες λογικές. Ο κόσμος των μηχανικών χρειάζεται το ΤΕΕ 
δίπλα του, στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, πρωτοπόρο στην παραγωγή επιστη-
μονικού έργου, με λόγο και άποψη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, για το περιβάλλον και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ο κό-
σμος των μηχανικών χρειάζεται ένα αδέσμευτο και δημοκρατικό ΤΕΕ που θα εξυπηρετεί την 
πλειοψηφία των συναδέλφων και όχι τις ατομικές επιδιώξεις του εκάστοτε Προέδρου και 
διαφόρων παραγόντων.
γιατί “Start up TEE”;
Διότι η διοίκηση των προσκείμενων στη Νέα Δημοκρατία παρατάξεων οδήγησε το ΤΕΕ σε 
μια ακραιφνή νεοφιλελεύθερη πορεία απαξίωσης. Ακύρωσε τον ρόλο του ως τεχνικό σύμ-
βουλο της Πολιτείας, εφάρμοσε το δόγμα «όλα να ρυθμιστούν από την αγορά», εννοώντας 
σε τελική ανάλυση από μερικές μεγάλες εταιρείες και τα λόμπι τους. Άφησε χώρο μόνο για 
πελατειακές σχέσεις.
Το ΤΕΕ μπορεί και πρέπει να ξαναγίνει ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας με στόχο τη δίκαιη 
και βιώσιμη ανάπτυξη. Το ΤΕΕ πρέπει να πρωτοστατήσει στον κοινωνικό μετασχηματισμό 
και τα καίρια τεχνικά ζητήματα της εποχής μας μέσα από την ενεργοποίηση των μηχανικών 
και τις δημοκρατικές και ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης. 

οι προκλήσεις των καιρών χρειάζονται απαντήσεις σε αγωνιστική και προο-
δευτική κατεύθυνση.
• Η υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου και των κοινωνικών αγαθών,
• Η εργασία με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και δίκαιες απολαβές,
• Η ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο,
• Η προστασία των φυσικών πόρων
• Η άμεση αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της με ριζοσπα-

στικές πράσινες πολιτικές, ισχυρή θωράκιση απέναντι στις φυσικές καταστροφές,  
ποιοτικά και πράσινα έργα υποδομής και αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχεδιασμό,

• Η διαφάνεια και πάταξη της γραφειοκρατίας
• Η ενίσχυση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας,
• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων τομέων απασχόλησης για τους μηχα-

νικούς,
• Η δημόσια κοινωνική ασφάλιση με αναλογικές αλλά δίκαιες εισφορές, καλές παροχές 

και αξιοπρεπείς συντάξεις, συνιστούν για εμάς κοινή και βασική επιδίωξη.

«Ισχυρά διπλώματα» η απάντηση σε όποια προσπάθεια υποβάθμισης του 
επαγγέλματος
Πιστή στο νεοφιλελεύθερο δόγμα για υποβάθμιση της εργασίας, η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας ενέταξε στο λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο ρύθμιση που ευθέως οδηγεί 
στην εξίσωση των πτυχίων των τριετούς φοίτησης κολεγίων με τα διπλώματα των πενταε-
τούς φοίτησης Πολυτεχνείων, ενώ πρόσφατα είχαν θεσμοθετηθεί τα πενταετούς φοίτησης 
διπλώματα των πολυτεχνείων ως ισοδύναμα του Master. 
Η Κεντρική Αντιπροσωπεία, πήρε ομόφωνη απόφαση καταγγελίας της ρύθμισης αυτής, 
όμως η εκ Ν.Δ. προερχόμενη διοίκηση  και η παράταξη που τη στηρίζει, σε συνεργασία με 
την παράταξη του ΚΙΝ.ΑΛΛ., άφησαν αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα στο περιθώριο. Η 
«Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ» το επόμενο διάστημα θα πάρει κάθε δυνατή πρωτο-
βουλία, ενώνοντας όλον τον τεχνικό κόσμο προκειμένου να διασφαλίσουμε τα διπλώματά 
μας.
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Συνδυασμός: «χωροτάκτες – Πολεοδόμοι μηχανικοί»
για την Επιστημονική Επιτροπή μηχανικών χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

Υποψήφιοι:  Δούνια Ιωάννα, Κοντοπίδου Αικατερίνη, Κουτσομάρκος Νικόλαος, Μακράκης-Καραχάλιος Χρυσόστομος, 

Μπάκης Γεώργιος, Σεϊτανίδης Σωκράτης, Τασοπούλου Αναστασία, Τσολάκος Φώτιος 

Την κυριακή ψηφίζουμε για πρώτη φορά για την ειδικότητά μας, 
ψηφίζουμε για το επάγγελμά μας

Η συμμετοχή όλων μας είναι σημαντική

Έχουμε την εμπειρία
Δώσε μας τη δύναμη

χΠμ / «χώΡοΤΑκΤΕΣ - ΠολΕοΔομοΙ μΗχΑνΙκοΙ»
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Αγαπητοί Συνάδελφοι

Στις 3 Νοέμβρη, στις εκλογές του Τ.Ε.Ε. συμμετέχω ως Ανεξάρτητος Μεμονωμένος Υποψήφιος Πανελλαδικά.
Μετά από μία μακρά διαδρομή, ως Πρόεδρος του Η/Μ Ευβοίας, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Ευβοίας, μέλος της Αντιπροσω-
πείας  και τώρα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Κεντρικά, συμμετέχω με σκοπό την ολοκλήρωση των προσπαθειών 
σε σοβαρά θέματα και προβλήματα του κλάδου.
Η έλλειψη επαγγελματικού αντικειμένου για τους Μηχανικούς στα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, οδήγησε τον κλά-
δο σε απόγνωση και κατάρρευση. Η αποβιομηχανοποίηση της χώρας, το χτύπημα της οικοδομής φορολογικά και η 
μηδενική ανάπτυξη, ήταν ισοπεδωτικά χτυπήματα για όλους.

Η επιβολή 24% ΦΠΑ στις οικοδομές από το 2006 και μετά,
Η καταδίκη της επιχειρηματικότητας,
Η φυγή πολλών συναδέλφων στο εξωτερικό,
Η ισοπέδωση της ανώτατης εκπαίδευσης  από τον επαίσχυντο Νόμο Γαβρόγλου και η υπερπληθώρα παραγωγή  διπλωματούχων χωρίς αντικείμενο, 
με ολέθρια αποτελέσματα,
Η επιχειρούμενη εξομοίωση των κολεγίων με απονομή ισότιμων επαγγελματικών δικαιωμάτων,
Η άσχημη πορεία των εργοληπτών και εργοληπτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα Δημόσια έργα,
Και μία σειρά από απλά καθημερινά και σύνθετα προβλήματα, με οδήγησαν στην απόφαση να ζητήσω εκ νέου την ψήφο σας και την στήριξη σας για 
τις επερχόμενες εκλογές για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. ως Ανεξάρτητος.
Αυτή η συνειδητή επιλογή μου έδωσε το δικαίωμα τόσα χρόνια με την εμπειρία, τις γνώσεις και γνώμονα το κοινό καλό, να προτείνω και να ψηφίζω 
χωρίς δεσμεύσεις και με το χέρι στην καρδιά.
Σας ζητώ να στηρίξετε την εκ νέου υποψηφιότητα μου, αφού σας ευχαριστήσω πολύ, για την μέχρι σήμερα εμπιστοσύνη που μου δείξατε. 
Δεν πάλευα για το ίδιο όφελος, αλλά για το κοινό καλό. Έτσι έχω σκοπό να συνεχίσω για όλα τα θέματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα αλλά και 
τους μεγάλους στόχους.
Έχουμε όλοι μας παιδιά, έγιναν συνάδελφοι μας και οφείλουμε να τους παραδώσουμε μία καλύτερη κοινωνία και ένα πιο υγιές επάγγελμα. Μαζί με 
ένα δυνατό Τ.Ε.Ε.
Οι Επιστήμονες Μηχανικοί θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας μας.

                                                                            Σας ευχαριστώ πολύ
                                                                                           Με εκτίμηση

                                                      

                                      
                                                                         Σταύρος καμαριώτης

 μέλος Διοικούσας Επιτροπής
                                                                                   ΤΕχν. ΕΠΙμ. ΕλλΑΔοΣ
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