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 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕλΕΜ» 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι: 

 

   Η χωρίς κοµµατική στέγη «ΕλΕΜ», δηλ. η επί πολλές δεκαετίες ασυµβίβαστη και 

ανεξάρτητη παράταξη, όπως της το αναγνωρίζουν ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ πανελληνίως, 

διεκδικεί την ψήφο ΟΛΩΝ σας, ελευθέρων επαγγελµατιών & υπαλλήλων (δηµοσίων-

ιδιωτικών), ΟΧΙ µε γενικολογίες και ευχολόγια, αλλά µε ντοκουµενταρισµένη 

επιχειρηµατολογία, «τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι» – σταράτες κουβέντες, για 

ΕΦΙΚΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ λύσεις! 

 

   ∆εν πρόλαβε να «στεγνώσει η µελάνη» της προηγούµενης ανακοίνωσης τής 

«ΕλΕΜ» (3/10/2019 ήρθε στό E-MAIL σας και είναι αναρτηµένη και στό site 

www.teemag.gr/ftp/2019/elem.pdf ), καί το αίτηµά µας... 

 

• ΟΧΙ τα ΤΕΙ στο ΤΕΕ 

 

…θέλει «επικαιροποίηση»·  η υπουργός Κεραµέως δροµολογεί «αναγνώριση» ακόµη 

και των ποικιλώνυµων εγχώριων «τριτοβάθµιων κολλεγίων», παρά την ρητή 

συνταγµατική απαγόρευση. Το κοµµατικό ΤΕΕ που εφηύρε το «Μητρώο Πτυχιούχων 

Μηχανικών» (πτυχιούχοι≠διπλωµατούχοι δηλ. παγκόσµια πρωτοτυπία) θα πρέπει να 

προβλέψει και ένα αντίστοιχο Μητρώο για τους «κολλεγιακούς» 

(πτυχιοδιπλωµατούχους να τους βγάλει µιάς και αυτοί παίρνουν «πανεπιστηµιακό» 

BACHELOR από το εξωτερικό). Γιατί το ’χουµε ξαναδεί το έργο απ’ (όλους) τους 

κοµµατικούς: Χρόνια και χρόνια µε ένα σωρό ψηφίσµατα και προσφυγές του ΤΕΕ για 

την µή χρήση του όρου «µηχανικός» από τους αποφοίτους ΤΕΙ, και να ’σου ένα 

«Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών» να ξεφυτρώνει στο ΤΕΕ ελέω του κοµµατικού 

εναγκαλισµού·  άντε τώρα άλλα ψηφίσµατα µε τα «κολλέγια», αλλά µιας και τα 

µητρικά κόµµατα «το πάνε αλλιώς», πού θα πάει, θα ξεφυτρώσει και το «Μητρώο 

Πτυχιοδιπλωµατούχων Μηχανικών» στη µέση! 

Μόνον η «ΕλΕΜ» πανελληνίως κοντράρει τα σχέδια να γεµίσει η χώρα από καµµιά 

35αριά Πολυτεχνεία (τόσα είναι µαζύ µε τα ΤΕΙ και τα «κολλέγια») και περί τους 

200.000 µηχανικούς (ή «µηχανικούς»), και γι’ αυτό πρέπει να ψηφιστεί µαζικά σε 

τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. 

 

   Τα ίδια έγιναν (δεν πρόλαβε να «στεγνώσει η µελάνη» της προηγούµενης 

ανακοίνωσης τής «ΕλΕΜ») και µε το άλλο αίτηµά µας… 

 

• ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ για ΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ = ΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ για ΙΣΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ = ΙΣΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ για ΟΛΟΥΣ τους ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ αναλόγως των ετών που εργάστηκαν και των εισφορών 

που κατέβαλαν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το πότε ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(προ ή µετά τις 13-5-2016) 



…µε τον υπουργό Βρούτση να προβαίνει σε βαρύγδουπες δηλώσεις περί 

«ουσιαστικής» µεταρρύθµισης του νόµου Κατρούγκαλου, αλλά γι’ αυτό το 

συγκεκριµένο ζήτηµα ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ. ∆ηλαδή, ο µετά τις 13-5-2016 

συνταξιούχος πρέπει να εισπράττει, κατά τις «πρόνοιες» του Κατρούγκαλου (και το 

Ο.Κ. του Βρούτση και όλων των βέρων κοµµατικών ή κοµµατικών «ανταρτών» που 

σιωπούν), 40% µικρότερη σύνταξη από τον πριν τις 13-5-2016 συνταξιούχο, παρότι 

αµφότεροι έχουν δουλέψει και πληρώσει ακριβώς τα ίδια! 

Μόνον η «ΕλΕΜ» πάει κόντρα: Παλιοί και πρόσφατοι συνταξιούχοι µηχανικοί θα 

πρέπει να συνταξιοδοτούνται µε τα ίδια κριτήρια, και αυτό, που είναι κατ’ ουσίαν το 

ανθρώπινο δικαίωµα της «ίσης αµοιβής ή απολαβής για ίση εργασία», πρέπει να 

διεκδικηθεί και αγωνιστικά αλλά και στα Ελληνικά και τα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια, 

όπου είναι σίγουρη η δικαίωση κατά µιάς τόσο καραµπινάτης ανισονοµίας. 

 

   Και βέβαια ούτε λόγος για το αίτηµά µας για… 

 

• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ της ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

…που αντιµετωπίζεται σαν «πανώλη»·  κανείς, πλήν «ΕλΕΜ», ούτε σε τοπικό ούτε 

σε πανελλήνιο επίπεδο, δεν κάνει την παραµικρή νύξη για το απολύτως λογικό αυτό 

αίτηµα. Να ζουν και να βασιλεύουν δηλ. τα ενεργειακά πιστοποιητικά µε ένα 50άρι 

και όλοι οι άλλοι παρόµοιοι εξευτελισµοί·  ο επιστηµονικός διασυρµός ανακατεµένος 

µε τη δυστυχία.  

∆εν υπάρχει καµµιά δικαιολογία ούτε για τους νεοεκλεγέντες λάτρεις του 

καπιταλισµού, ούτε γι’ αυτούς που µας «έβγαλαν από τα µνηµόνια» (άρα «παίρνουµε 

µόνοι µας στρατηγικές αποφάσεις»), ούτε για τους λοιπούς κοµµατικούς, να 

εξακολουθούν να τηρούν εκκωφαντική σιγή·  ακόµη και στην «πρωτεύουσα» του 

καπιταλισµού (ΗΠΑ) υπάρχει η έννοια κάποιων «ελαχίστων», π.χ. Μίνιµουµ 

Ωροµίσθιο! 

 

   Αναφερόταν στην προηγούµενη ανακοίνωσή µας ότι πρέπει να γίνει… 

 

• ΚΛΗΡΩΣΗ µεταξύ ΟΛΩΝ των δικαιουµένων που θα υποβάλουν (µε 

ηρεµία π.χ. µέσα σε ένα 10ήµερο) αίτηση για τα ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ για το «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» – αυτό το χάλι µε 

το «ποιός θα µπεί πρώτος στό site» (θυµίζει ιπποδροµιακές κούρσες)         

δέν αρµόζει σε επαγγελµατίες µηχανικούς (χώρια που οδηγεί και στο 

ΦΙΑΣΚΟ µε τα αλήστου µνήµης «πεσίµατα» τού site λόγω της πρεµούρας και 

του συνωστισµού) 

 

…οπότε τώρα που ο υπουργός Χατζηδάκης δήλωσε ότι πράγµατι θα υπάρξει και 3η 

φάση «Εξοικονοµώ», η «ΕλΕΜ» έστω ως «φωνή βοώντος εν τη ερήµω» επιµένει: 

Όχι 3η επανάληψη του µπάχαλου·  ΚΛΗΡΩΣΗ όχι µόνον για το επικείµενο νέο 

«Εξοικονοµώ» αλλά για ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ που θα 

προκύψουν στο µέλλον·  άλλωστε δεν χρειάζεται να ξανα-ανακαλύψουµε τον τροχό, 

τεχνογνωσία υπάρχει, βλ. π.χ. τις µηνιαίες «φορο-λοταρίες». 

 

   Για τις επεκτάσεις ορίων οικισµών και την σχετική ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ: Η 

«ΕλΕΜ» επιµένει ότι πρέπει να διοργανωθεί άµεσα µία ηµερίδα στο ΤΕΕ µε 

πρόσκληση καί της νοµικής υπηρεσίας του αρµόδιου υπουργείου αλλά καί του 

δικηγορικού συλλόγου Βόλου, γιατί το θέµα είναι καί ΝΟΜΙΚΟ·  οπότε δεν 



µπορούµε να είµαστε στα σκοτάδια από νοµικής πλευράς, και να µας προτείνουν 

πράγµατα (από το Κράτος) ή να αυτοσχεδιάζουµε εµείς, µε το ρίσκο όλα αυτά να 

είναι έωλα. 

Ακούµε και διαβάζουµε για ένα διαρκές πέρα-δώθε µε το αρµόδιο υπουργείο, χωρίς 

χειροπιαστά αποτελέσµατα (αλλά αέναους «σχεδιασµούς επί χάρτου»), µε συνέπεια 

να τελούµε εν πλήρη αγνοία για το τί τέλος πάντων είναι ρεαλιστικά επιτεύξιµο και τί 

πιθανώς ανέφικτο (ή ιδιαιτέρως δυσχερές). 

 

   Τέλος, παρ’ όλη τη «σιγή ισχύος» πανταχόθεν, εµείς επιµένουµε: 

 

• ΟΧΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΕΣ µέσω ΤΕΕ – θέσπιση 

ανωτάτου ορίου δύο θητειών (6 ετών) για εκλογή ενός µέλους στην 

Αντιπροσωπεία Μαγνησίας ή στην Πανελλήνια (σύνολο 6 έτη, ΟΧΙ 6 για την 

Μαγνησία και άλλα 6 για την Πανελλήνια). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να «µεταρρυθµιστεί» και τό MODUS OPERANDI τής 

Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Μαγνησίας·  δεν είναι κατάσταση αυτή να συνεδριάζει µια 

φορά το χρόνο·  πιθανώς να πρέπει να προβλεφθεί «επί µονίµου βάσεως» σύγκληση 

µία φορά κάθε 3-4 µήνες (π.χ. κάθε 1η Παρασκευή Μαρτ.-Ιουλ.-∆εκ. ή Ιαν.-Απρ.-

Ιουλ.-Οκτ. αντιστοίχως), υπό µορφή ΑΝΟΙΚΤΗΣ συνεδρίασης, ώστε να υπάρχει και 

το αίσθηµα της συµµετοχής ΟΛΩΝ στα κοινά και όχι µόνον κατ’ επίφαση ή κάθε 3 

χρόνια (φυσικά δικαίωµα ψήφου θα έχουν µόνον τα µέλη της Αντιπροσωπείας αλλά 

θα µπορούσαν να παίρνουν το λόγο, έστω προς το τέλος, και µή εκλεγµένοι).  

 

• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της παρωδίας των τοπικών (ΤΕΕ Μαγνησίας) µόνιµων 

επιτροπών που συνεδριάζουν από καµµία έως µία φορά στην 3ετία και 

ουδέποτε παρήγαγαν κάτι – ΝΑΙ σέ “AD HOC” Οµάδες Εργασίας για 

φλέγοντα ζητήµατα της επικαιρότητας που θα εκδίδουν πορίσµατα FAST-

TRACK δηλ. εντός ολίγων (<4) εβδοµάδων. 

 

 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι: Οι πάντες διατυµπανίζουν ότι 

ενηµέρωση=δηµοκρατία=ευθυκρισία·  ας διαβάσουµε και ας ενηµερωθούµε για 

τις προτάσεις ΟΛΩΝ των παρατάξεων και των υποψηφίων·  και µετά ας 

ψηφίσουµε µε ψυχραιµία αλλά και αποφασιστικότητα: 

 

«Τα ίδια και τα ίδια» ή «ΕλΕΜ»; 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Κώστας Νταβανάς   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ζωή Καραµούζη   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Υποψήφιοι της «ΕλΕΜ» για την Αντιπροσωπεία  

του Περιφ. Τµ. ΤΕΕ Νοµού Μαγνησίας 


