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ΑΥΤΟΝΟΜΘ ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ 

 

 

 

Συνάδελφοι-ςεσ Μθχανικοί και ταυτόχρονα Ρολίτεσ-Ρολίτιςςεσ τθσ Μαγνθςίασ 

Καλοφμαςτε ςιμερα ςτθ εποχι τθσ πολιτικισ ευτζλειασ και τθσ αναρρίχθςθσ καιροςκόπων 

ςε πολιτικά και ςυνδικαλιςτικά αξιϊματα, τθσ αποκάλυψθσ μιασ καταρρζουςασ αςτικισ 

δθμοκρατίασ και του μεκοδευμζνου ξεπουλιματοσ τθσ Δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ απϊλειασ 

των εργαςιακϊν κεκτθμζνων και δικαιωμάτων, του κοινωνικοφ μαραςμοφ και τθσ 

ανκρϊπινθσ απομόνωςθσ, τθσ ςτοχευμζνθσ αποχαφνωςθσ και του αποπροςανατολιςμοφ 

από τθν πλειονότθτα των εξαρτθμζνων Μ.Μ.Ε., να ψθφίςουμε για τα νζα όργανα του Τ.Ε.Ε. 

τόςο τοπικά όςο και κεντρικά. 

Ζνα Τ.Ε.Ε. που με τθ δράςθ του αποξενϊκθκε από τουσ Μθχανικοφσ και τείνει να γίνει 

Ανϊνυμθ Εταιρεία Ραραγοντιςμοφ και Συμφερόντων. 

Σ’ αυτό το ΤΕΕ καλοφμαςτε να δϊςουμε τθ μάχθ για να βρουν κζςθ οι νζοι Μθχανικοί, για 

να ςυνεχίςουν να υπάρχουν οι παλιοί και να ξαναβρεί τθ κζςθ τθσ θ επιςτιμθ που πάνω 

απ’ όλα οφείλει να ςυμπλζει με τα ςυμφζροντα τθσ κοινωνίασ και όχι των κερδοςκοπικϊν 

πολυεκνικϊν και τθσ ιδιοτζλειασ. 

Ζοφμε ςε ςτιγμζσ ιςτορικζσ και που οι επόμενεσ γενιζσ και δικαίωσ κα μασ ηθτιςουν τθν 

ευκφνθ. Το 3ο μνθμόνιο που υπογράφτθκε από μια Κυβζρνθςθ που βγικε με τθν ελπίδα 

ενόσ λαοφ που αντιτάχκθκε ςκεναρά με το «ΟΧΙ» του δθμοψθφίςματοσ ςτουσ ντόπιουσ και 

ξζνουσ τοκογλφφουσ, ουςιαςτικά νομιμοποίθςε τα 2 προθγοφμενα και ζςπρωξε ζναν 

ολόκλθρο Λαό ςτθ φτωχοποίθςθ και ςτθ μιηζρια. 
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Σιμερα οι Μθχανικοί (όπωσ και θ πλειοψθφία των πολιτϊν) καλοφμαςτε να αποδείξουμε 

ότι δεν είμαςτε ελζφαντεσ: 

 Το 70% ςχεδόν των Μθχανικϊν δεν μποροφν να πλθρϊςουν τισ αςφαλιςτικζσ 
τουσ ειςφορζσ 

 Η οικοδομικι δραςτθριότθτα και γενικότερα θ αναπτυξιακι πορεία τθσ χϊρασ 
είναι ςτο ναδίρ, με το κλάδο των Μθχανικϊν να βρίςκεται ςτα πρόκυρα τθσ 
γενικευμζνθσ ανεργίασ και υποαπαςχόλθςθσ και τουσ νζουσ μθχανικοφσ να 
μεταναςτεφουν ςτο εξωτερικό για να τουσ δοκεί θ ευκαιρία για εργαςία ςτθν 
ειδίκευςθ τουσ 

 Το τζλοσ επιτθδεφματοσ των 650 ευρϊ κάκε χρόνο για να μασ υπενκυμίηει πωσ 
όλοι οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ Μθχανικοί ςυλλιβδθν φοροδιαφεφγουν είτε 
αποδεικνφεται είτε όχι 

 Οι τιμζσ τθσ εργαςίασ μασ, λόγω του ανεξζλεγκτου και ακζμιτου ανταγωνιςμοφ 
αλλά και λόγω των πολιτικϊν αποφάςεων των προθγοφμενων Κυβερνιςεων (που 
ςυνεχίηονται και ςιμερα), ζχουν φτάςει ςτα πιο εξευτελιςτικά τουσ όρια( π.χ. 
ιντερνετικζσ διαφθμίςεισ ακθναϊκϊν εταιρειϊν για ενεργειακά πιςτοποιθτικά τθσ 
τάξθσ των 40 και 50 ευρϊ χωρίσ καν αυτοψία του οικοδομιματοσ) 

 Οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ είναι ςτον αζρα και τα μπλοκάκια 
αποδείξεων ςε αμοιβζσ Μθχανικϊν τθσ τάξθσ των 500 και 600 ευρϊ ςυν το 
αςφαλιςτικό ταμείο, ξεχνϊντασ το 8ωρο και το 5νκιμερο, με υπερωρίεσ 
«προςφορά» ςτον εργοδότθ. 

 Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι Μθχανικοί να βρίςκονται ςυκοφαντικά τισ περιςςότερεσ 
φορζσ ςτο ςτόχαςτρο, διχάηοντασ μια κοινωνία για τθν αναγκαιότθτα τουσ, τθν 
ϊρα που ο κρατικόσ ζλεγχοσ είναι ανφπαρκτοσ και όλα λειτουργοφν με τον 
κοινωνικό αυτοματιςμό ι με το πζραςμα ςε ιδιϊτεσ των αντίςτοιχων 
αρμοδιοτιτων 

 Χωρίσ αφορολόγθτο όριο, με προκαταβολι φόρου ςτο 100% και με ΕΝΦΛΑ για 
ακίνθτα που προςχθματικά μόνο είναι ιδιοκτθςία των οφειλετϊν αφοφ είναι 
ουςιαςτικά, με προςθμειϊςεισ και υποκικεσ, ιδιοκτθςία Τραπεηϊν  

 Οι μεγαλοεταιρίεσ -βιομθχανίεσ πτωχεφουν με ευκολία και οι εργαηόμενοι 
Μθχανικοί βρίςκονται ςτο δρόμο με αποηθμιϊςεισ πείνασ, τθν ίδια ϊρα που οι 
ίδιεσ εταιρίεσ ανοίγουν νζεσ εδϊ και ςτο εξωτερικό και αφοφ ζχουν μεταβιβάςει 
και εξαςφαλίςει με ,νομότυπεσ τισ περιςςότερεσ φορζσ , κομπίνεσ τα περιουςιακά 
τουσ ςτοιχεία 

 Οι Σφλλογοι Μθχανικϊν είναι ουςιαςτικά απαξιωμζνοι και ανφπαρκτοι και ο 
πραγματικόσ ςυνδικαλιςμόσ είδοσ προσ εξαφάνιςθ ι ςκαλοπάτι για άλλουσ 
ιδιοτελείσ κι ζξω από τισ ςυλλογικότθτεσ ςκοποφσ 

 Οι ςυνεχόμενεσ αλλαγζσ Νόμων και Διαταγμάτων  κακιςτοφν τον Μθχανικό 
κακθμερινό εξερευνθτι με τον κίνδυνο να ξεχάςει και αυτά που ζμακε ζωσ τϊρα 

 

Με όλα τα παραπάνω, εμείσ οι Μθχανικοί είμαςτε ουςιαςτικά ανυπεράςπιςτοι, 
φαντάςματα ςε ζνα μεςαιωνικό Τ.Ε.Ε. 

 

α. ΚΕΝΤΛΚΟ Τ.Ε.Ε – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε 

β. ΤΟΡΛΚΟ Τ.Ε.Ε ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ  

γ. ΑΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΑΣΘΣ - ΡΟΛΟΛ ΕΛΜΑΣΤΕ 
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α. ΚΕΝΤΛΚΟ ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ 

Τθν ϊρα που οι Μθχανικοί είναι ανυπεράςπιςτοι, θ Τράπεηα Αττικισ ενιςχφεται 

οικονομικά και ςκανδαλωδϊσ, με τον ιδρϊτα μασ,  με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΤΕΕ-

ΤΣΜΕΔΕ, για να καλφψει τα κόκκινα δάνεια των κομμάτων, τισ υψθλόμιςκεσ κζςεισ 

των «κολλθτϊν» και τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ των εταιριϊν. Αυτϊν των ίδιων εταιριϊν 

που μάκαμε και επίςθμα ότι μοιράηονται και λυμαίνονται  τα δθμόςια ζργα με καρτζλ 

και που θ ςθμερινι Κυβζρνθςθ διαπραγματεφεται τα πρόςτιμα που κα επιβάλλει, 

χαρίηοντασ τουσ τα πραγματικά. 

Το Λνςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ Μελϊν  ΤΕΕ Α.Ε. (ΛΕΚΕΜ ΤΕΕ) ςυνεχίηει 

να καταπίνει ζςοδα του ΤΕΕ και ςιμερα που μιλάμε βρίςκεται να χρωςτάει 500.000-

800.000 ευρϊ. Κι αυτό ακόμα αδιευκρίνιςτο είναι. 

Και δε ρωτάμε ςε τι διευκόλυνε τθ ηωι ενόσ μζςου Μθχανικοφ θ Τράπεηα Αττικισ 

και το ΛΕΚΕΜ ΤΕΕ. 

Επί προεδρίασ Σπίρτηθ αλλά και από τουσ επόμενουσ, προωκικθκε το ςφςτθμα των 

εξετάςεων για τθν πιςτοποίθςθ των Μθχανικϊν, τόςο για τουσ Ενεργειακοφσ 

Επικεωρθτζσ όςο και για τουσ Ελεγκτζσ Δόμθςθσ, που κα ζβαηε τθ βάςθ για τον 

κατακερματιςμό ουςιαςτικά των επαγγελματικϊν μασ δικαιωμάτων και τθν πλιρθ 

υποβάκμιςθ των Ρολυτεχνικϊν μασ Σχολϊν. 

Τι κα ειςζπραττε το ΤΕΕ από αυτό? Μα φυςικά τα παράβολα των 100 ευρϊ, κάτι 

που το κάνει και τϊρα, παρ’ όλο που οι εξετάςεισ για τουσ Ενεργειακοφσ 

Επικεωρθτζσ καταργικθκαν( θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των Μθχανικϊν 

αντιςτάκθκε και δε ςυμμετείχε ςτισ εξετάςεισ με αποτζλεςμα θ Κυβζρνθςθ να 

αλλάξει τον Νόμο λόγω πανελλαδικισ ανεπάρκειασ ςτθν αγορά). 

Δεν είναι τυχαίο επίςθσ ότι πρόταςθ ομάδασ εργαςίασ του ΤΕΕ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

πρότεινε ιδθ από το 2015 τθν κατθγοριοποίθςθ των Μθχανικϊν ςτα Μθτρϊα του ΤΕΕ 

ςε 2 βακμίδεσ Α και Β. Στθν βακμίδα Α κα ανικαν οι νζοι Μθχανικοί που με τθν 

απόκτθςθ του τίτλου ςπουδϊν τουσ  κα είχαν δικαίωμα εργαςίασ μόνο υπό τθν 

κακοδιγθςθ Μθχανικϊν τθσ Β βακμίδασ και ο οποίοι κα ζφεραν τθν ευκφνθ για το 

αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ, δθλαδι οι νζοι Μθχανικοί κα ιταν «δόκιμοι» για ζνα 

χρονικό διάςτθμα(1-2 χρόνια). Μετά κα ζπρεπε να ςυμμετάςχουν υποχρεωτικά ςε 

διαδικαςία εξετάςεων για τθ λιψθ τθσ άδειασ επαγγζλματοσ(ανά ειδικότθτα και 

εξειδίκευςθ-πολλαπλζσ εξετάςεισ) και τθ μεταπιδθςθ ςτθ βακμίδα Β όπου τότε και 

μόνο τότε κα είχαν δικαίωμα υπογραφισ Μθχανικοφ. 

Αυτά τα απίκανα ςυμβαίνουν από τουσ κατά τα άλλα δθμοκρατικά εκλεγμζνουσ 

αντιπροςϊπουσ των κυρίαρχων ςυντθρθτικϊν παρατάξεων, απίκανα που όμωσ και 

θ τωρινι Κυβζρνθςθ αλλά και όποια άλλθ μνθμονιακι και άρα ςυντθρθτικι 

προκφψει μετά ,καλείται να κάνει Νόμο(αυτό είναι το λεγόμενο Μθτρϊο Λδιωτικϊν 

Ζργων). 
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Μιπωσ  κυμάται κανείσ τουσ αγϊνεσ μασ για τθν επιςτροφι των κλεμμζνων 

αποκεματικϊν του ΤΣΜΕΔΕ με τα ομόλογα και το P.S.I.? Ακόμα περιμζνουμε από το 

ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ να κινθκεί νομικά, όπωσ άλλωςτε διατράνωναν ( ο δε πρϊθν 

πρόεδροσ Σπίρτηθσ του ΡΑΣΟΚ το είχε κάνει μάλιςτα ςθμαία πριν γίνει Υπουργόσ και 

ενταχκεί ςτον ΣΥΙΖΑ καλφπτοντασ ουςιαςτικά και τα ςοβαρά δικά του παραπτϊματα 

όπωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει ςε αυτόν τον τόπο). Αντί αυτοφ είδαμε δια νόμου και τθν 

υπόλοιπθ υφαρπαγι των αποκεματικϊν μασ με τθν ενοποίθςθ των αςφαλιςτικϊν 

ταμείων από τθ ςθμερινι κυβζρνθςθ του Σπίρτηθ και μάλιςτα χωρίσ ακόμα να ξζρουν 

πωσ κα εφαρμοςτεί ο Νόμοσ. 

Συνάδερφοι-εσ Μθχανικοί, είναι τεράςτιεσ οι ευκφνεσ αυτϊν που τόςα χρόνια 

διαχειρίςτθκαν τισ τφχεσ μασ ςτο ΤΕΕ (ΔΚΜ-ΡΑΣΡ τϊρα ΔΘΜΟΚΑΤΛΚΘ 

ΣΥΜΡΑΑΤΑΞΘ και τα ςυναξάρια τουσ δικεν ανεξάρτθτα ςχιματα προερχόμενα 

από τουσ ίδιουσ μθχανιςμοφσ). Είναι ακόμθ μεγαλφτερεσ οι ευκφνεσ αυτϊν που 

ςιμερα λθςμονοφν το παρελκόν τουσ (.Ρ.Μ.-ΣΥΛΗΑ εδϊ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ 

ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ) και ουςιαςτικά με τθ μνθμονιακι τουσ πολιτικι ςυμπλζουν και 

ςυγκαλφπτουν τουσ προθγοφμενουσ και τουσ όποιουσ επόμενουσ κα ςυνεχίςουν τθν 

καταςτροφι. 

Βρίςκουν όμωσ και κάνουν. Γιατί βρίςκουν το ςφνολο τθσ πλειοψθφίασ των 

μθχανικϊν αμζτοχουσ και με τθν ιδιότθτα του απλοφ ψθφοφόρου κάκε 3 χρόνια. 
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β. ΤΕΕ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ 

Ασ μεταφερκοφμε λίγο τϊρα ςτο ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ όπου κα δοφμε ότι τα νοφμερα και 

μόνο κα μασ πείςουν για τθν απαξίωςθ του από τισ ίδιεσ τισ Ραρατάξεισ που το 

ελζγχουν (Δ.Κ.Μ.-ΔΗΜΟΚΑΤΙΚΗ ΣΥΜΡΑΑΤΑΞΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ). 

 

ΑΝΤΛΡΟΣΩΡΕΛΑ ΤΕΕ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ 

Η αντιπροςωπεία του ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ αποτελείται από 47 εκλεγμζνουσ 

αντιπροςϊπουσ, με τθ Δ.Κ.Μ.- ΔΗΜΟΚΑΤΙΚΗ ΣΥΜΡΑΑΤΑΞΗ ζχοντασ τθν απόλυτθ 

πλειοψθφία ςτισ τελευταίεσ εκλογζσ να ζχει εκλζξει πρόεδρο ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΑΣ από τθ 

ΔΗΜΟΚΑΤΙΚΗ ΣΥΜΡΑΑΤΑΞΗ και πρόεδρο τθσ Δ.Ε. από τθ Δ.Κ.Μ.. 

Συνεδρίαςε 4 φορζσ το 2014, 2 φορζσ μόνο το 2015 και άλλεσ 2 φορζσ το 2016 μζχρι 

και τϊρα. 

Το 2014 είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτθν πρϊτθ ουςιαςτικά ςυνεδρίαςθ μετά τθν 

εκλογι των οργάνων παραβρίςκονταν 34 παρόντεσ από τουσ 47 και ςτο τζλοσ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ ζμειναν μόνο 19(ποςοςτό 40%). Βλζπετε οι εκλογζσ είχαν τελειϊςει 

και δεν είχαν χρόνο να αφιερϊςουν για αυτό που εκλζχτθκαν.  

Το 2015 ςτισ 2 μόνο ςυνεδριάςεισ οι παρόντεσ ιταν 30 και 27 αντίςτοιχα. 

Τζλοσ το 2016 αφοφ είχαν προθγθκεί 3 ςυνεχόμενεσ αναβολζσ λόγω ζλλειψθσ 

απαρτίασ κατορκϊκθκε να ςυνεδριάςει το ςϊμα 2 φορζσ με ποςοςτά τθσ τάξθσ του 

64% και 51% αντίςτοιχα. 

Μζςοσ όροσ ςυμμετοχισ ςτα τρία χρόνια 65% ενϊ υπάρχουν και εκλεγμζνοι 

ςυνάδερφοι με μόνο μία παρουςία. Και βζβαια μθ ςασ φανεί απίκανο αυτοί να 

επανεκλεγοφν. 

Τα παραπάνω καταδεικνφουν με τον πιο ζντονο τρόπο ίςωσ το ζλλειμμα Δθμοκρατίασ 

και Αντιπροςϊπευςθσ αυτϊν που ςιμερα κζλουν να διεκδικιςουν τθν ψιφο του 

Μθχανικοφ. 

Ιμαςταν από εκείνουσ που καταγγείλαμε επανειλθμμζνα το παραπάνω ζλλειμμα 

Δθμοκρατίασ και προτείναμε τισ Ανοιχτζσ Συνεδριάςεισ-Γενικζσ Συνελεφςεισ με όλα 

τα μζλθ του ΤΕΕ ςε καυτά κυρίωσ κζματα όπωσ οι εξετάςεισ-πιςτοποιιςεισ και το 

αςφαλιςτικό. Τα παραπάνω ζγιναν αποδεκτά από το ςϊμα πλθν όμωσ ςχεδόν 

ζπαψε να ςυνεδριάηει.  

Μάλιςτα για τουσ Ενεργειακοφσ Επικεωρθτζσ αφοφ ςυμβάλλαμε ςτο να βγει ψιφιςμα 

ενάντια ςτισ εξετάςεισ, ςτάλκθκε με πρόταςθ μασ θλεκτρονικι ψθφοφορία ϊςτε με 

τθν κινθτοποίθςθ όλων των μελϊν να περάςουμε ςε δυναμικζσ 

κινθτοποιιςεισ(προτάκθκε και θ κατάλθψθ του ΤΕΕ). Δυςτυχϊσ το αποτζλεςμα δεν 

ιταν το αναμενόμενο.  



http://aytonomi.blogspot.gr  
6 

Συνεχόμενθ επίςθσ θ δράςθ μασ για το αςφαλιςτικό και τα εργαςιακά μασ 

δικαιϊματα ςε αυτιν τθν υποβακμιςμζνθ Αντιπροςωπεία( θ πιο υποβακμιςμζνθ 

που ζχουμε δει μζχρι ςιμερα) όπου ελάχιςτοι ςυμμετείχαν, παρ’ όλα αυτά το 

προςπακιςαμε όςο μποροφςαμε. 

 

Δ.Ε. ΤΕΕ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ 

Θταν ςε αυτά τα τρία χρόνια το μόνο ουςιαςτικό όργανο που παριγαγε ζργο ςτισ 

πάμπολλεσ ςυνεδριάςεισ του( περίπου 44 ςτον αρικμό). Και εδϊ όμωσ δεν ζλειψαν τα 

φαινόμενα αποςφνδεςθσ και μθ τίμθςθσ τθσ κζςθσ που εκλεχτικανε κάποιοι . 

Υπάρχουνε μζλθ τθσ Δ.Ε. που παραβρεκικανε ςε μόλισ 12 ςυνεδριάςεισ(27% των 

ςυνεδριάςεων). Είναι επίςθσ χαρακτθριςτικό ότι από τισ 8 περίπου μόνιμεσ επιτροπζσ, 

θ μοναδικι που ςτακερά ίςωσ λειτοφργθςε ιτανε των Κυκλοφοριακϊν και 

Συγκοινωνιακϊν κεμάτων ενϊ οι άλλεσ είτε υπολειτοφργθςαν είτε δε λειτουργιςαν 

κακόλου. 

Πλα τα παραπάνω τθ ςτιγμι που το ΤΕΕ κα ζπρεπε να βρίςκεται τόςο δίπλα ςτουσ 

Μθχανικοφσ όςο και δίπλα ςτθν κοινωνία. Ραρ ’όλα αυτά ζςτω και ςε αυτι του τθ 

μορφι το ΤΕΕ Μαγνθςίασ κατόρκωςε να λειτουργιςει ςε επίπεδο Δ.Ε. και να λάβει 

ςθμαντικζσ κατά τθν άποψθ μασ αποφάςεισ. 
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γ. ΑΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΑΣΘΣ 

Από τθν πλευρά μασ λοιπόν, ωσ ελάχιςτα ςαν απολογιςμό, ζχουμε να αναφζρουμε τα 

παρακάτω: 

 Αντιδράςαμε και ιμαςταν οι μόνοι ςτο Νόμο 4269/2014 όπου θ τότε 
κυβζρνθςθ ΣΑΜΑΑ με πρόςχθμα ότι ο μόνοσ πόροσ που ζχουμε είναι ο 
τουριςμόσ και ςε ςυνδυαςμό με τθν αναξιοποίθτθ για αυτοφσ ακίνθτθ 
περιουςία του Δθμοςίου, ικελε ζνα Εκνικό Χωροτακτικό  Σχζδιο με χαλαρό 
πλαίςιο κατευκφνςεων που κα διευκόλυνε τισ fast-truck διαδικαςίεσ για τθν 
αχαλίνωτθ κερδοφορία των επενδυτϊν μετατρζποντασ τθ χϊρα ςε 
αντικείμενο αγοραπωλθςίασ. Αντίκετα με γραπτό κείμενο που κατατζκθκε 
αντιπροτείναμε ζναν ςχεδιαςμό ανά κατθγορία γεωγραφικϊν χϊρων που να 
αναδεικνφει και να δίνει τθν ανάλογθ υπεραξία περιβαλλοντικά, οικολογικά 
και οικονομικά ςτον βαςικό πλουτοπαραγωγικό μασ πόρο που είναι ο τόποσ 
μασ, ενάντια ςτθν άμετρθ εκμετάλλευςθ του κεφαλαίου των επενδυτϊν και 
μάλιςτα ςε ςτιγμζσ οικονομικοφ μαραςμοφ. 

 Kάναμε πρόταςθ για τθν υποςτιριξθ και αλλθλεγγφθ ςτθν απεργία των 
Δικθγόρων (23/12/2014) όταν αυτοί πρωτοπόρα κινθτοποιικθκαν για το 
αςφαλιςτικό και για κοινά προβλιματα επιςτθμόνων, πράγμα που ςυνζτεινε 
και ςτουσ κοινοφσ αγϊνεσ που προζκυψαν ςτθν πορεία. 

  Συμμετείχαμε αγωνιςτικά ςε ότι νομίςαμε ότι αφοροφςε τθν επιςτθμονικι 
τεκμθρίωςθ του ΤΕΕ ςτα προβλιματα τθσ πόλθσ του Βόλου. Αναφζρουμε 
ενδεικτικά τθ ςτάςθ μασ απζναντι ςτθν αντιδραςτικοφ  τφπου εκδίωξθ του ΤΕΕ 
από τθ ΔΕΥΑΜΒ, ςτθ ςυμπαράςταςθ μασ ςτο κίνθμα για το νερό, ςτθν 
εγριγορςθ ςχετικά με τα προβλιματα του βιολογικοφ κακαριςμοφ τθσ πόλθσ 
και τθν ποιότθτα ηωισ, τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ αλλά και τισ 
ατεκμθρίωτεσ απ’ ευκείασ ανακζςεισ μελετϊν των κυκλικϊν κόμβων, τθ 
ςιραγγα Γορίτςασ και το ςκανδαλϊδθ τρόπο λειτουργίασ τθσ και μια ςειρά 
άλλα κζματα. 

 Κζςαμε επανειλθμμζνα το ηιτθμα προςφυγϊν των Μθχανικϊν κατά του 
αςφαλιςτικοφ μασ ταμείου όταν λόγω αναςφάλιςθσ όλοι ςυνεχίηονται να 
χρεϊνονται τθν ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ ενϊ ςτθν ουςία δεν τθν ζχουν. 
Ομοίωσ κζςαμε το ηιτθμα κατάργθςθσ ςφνδεςθσ τθσ ιδιότθτασ του 
Μθχανικοφ με το αςφαλιςτικό μασ ταμείο γιατί ενϊ ο Μθχανικόσ είναι 
άνεργοσ, ζχει κλείςει τα βιβλία του ςτθν εφορία και εγγράφεται ςτον ΟΑΕΔ, 
ςυνεχίηει να πλθρϊνει τισ αςφαλιςτικζσ του ειςφορζσ ςα να ιταν ενεργόσ. 
Σθμείωςθ ότι ταυτόχρονθ διαγραφι  τθσ ιδιότθτασ του Μθχανικοφ(δθλ. 
διαγραφισ από το ΤΕΕ) ςθμαίνει και απϊλεια τθσ άδειασ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ (είναι ο ιδιότυποσ εκβιαςμόσ του ΤΕΕ  διαχρονικά). 

 Κατακζςαμε πρόταςθ που ψθφίςτθκε από τθ Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνθςίασ και 
ςτάλκθκε ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα τθσ 
ςιδθροδρομικισ παράκαμψθσ του οικιςτικοφ ιςτοφ τθσ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ςτο πλαίςιο 
τθσ καταςκευισ θλεκτροκίνθςθσ ςτθ γραμμι Βόλου-Λάριςασ (του λεγόμενου 
S) με αναβάκμιςθ τθσ μετρικισ γραμμισ. 

 Αντιδράςαμε ςτθν καφςθ φκαρμζνων ελαςτικϊν και άλλων επικίνδυνων 
υπολειμμάτων ςτο εργοςτάςιο τςιμζντων LAFARGE-ΟΜΛΛΟΣ ΑΓΕΤ 
ΘΑΚΛΘΣ(κάτι που γίνεται ςτθν πράξθ ςιμερα) και προτείναμε τρόπουσ 
ελζγχου ςτθ Μ.Ρ.Ε.(ςε ςυνεργαςία και με το ςφλλογο Χθμικϊν Μθχανικϊν) 
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 Ριραμε κζςθ και βοθκιςαμε τουσ κατοίκουσ ςτα αςτζρια τθσ Αγριάσ όπου θ 
ΔΕΥΑΜΒ τουσ ςτερεί ουςιαςτικά το μοναδικό κοινόχρθςτο πάρκο με τθν 
αδιζξοδθ και αντικοινωνικι τθσ πολιτικι 

 Κατακζςαμε πρόταςθ θ οποία ψθφίςτθκε ομόφωνα από τθ Δ.Ε. και 
αποςτάλκθκε προσ τθ διοίκθςθ του ΤΣΜΕΔΕ, προκειμζνου θ καταβολι 
των  αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του Α Εξαμινου, να γίνει με τθ διαδικαςία 
των 12 ιςόποςων δόςεων όπωσ ιςχφει για οφειλζσ προσ το Δθμόςιο, χωρίσ 
όμωσ να απωλζςουν οι ςυνάδελφοι τισ όποιεσ πικανόν ρυκμίςεισ ζχουν, για 
καταβολζσ δόςεων ι οφειλϊν προσ το αςφαλιςτικό ταμείο. Και δεν ζγινε 
δυςτυχϊσ αποδεκτό με ευκφνθ του Δ. Σ του ΤΣΜΕΔΕ και τθσ Κυβζρνθςθσ 
κακϊσ το κζμα δεν μπικε οφτε καν προσ ςυηιτθςθ 

 Τζλοσ προςπακιςαμε να βοθκιςουμε το ζργο τθσ Δ.Ε. όπου αυτό 
χρειάςτθκε  

   Πλα τα παραπάνω είναι μερικά από αυτά που κάναμε ι προςπακιςαμε να κάνουμε. 

 

 

ΡΟΛΟΛ ΕΛΜΑΣΤΕ 

Τελειϊνοντασ κα κζλαμε να ςασ ποφμε και δφο λόγια για μασ τουσ ίδιουσ. 

Δεν κρφψαμε ποτζ ότι είμαςτε κομμάτι τθσ Αριςτεράσ που αγωνίηεται και ςτο ΤΕΕ για 

ζναν καλφτερο κόςμο, καλφτερο και για τουσ Μθχανικοφσ και για τουσ Μθχανικοφσ-

Ρολίτεσ αυτισ τθσ πόλθσ. Αγωνιςτικαμε με πάκοσ για τθν ενότθτα τθσ Αριςτεράσ και 

ςτο ΤΕΕ και γι’ αυτό ςτισ προθγοφμενεσ εκλογζσ είχαμε κατζβει ςαν ΣΥΜΡΑΑΤΑΞΗ 

τριϊν παρατάξεων που ονομάηονταν ΣΥΜΡΑΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΟΡΗΣ. Οι όροι όμωσ τουσ 

οποίουσ από κοινοφ είχαμε ςυμφωνιςει δεν υπάρχουν ςιμερα και χωρίσ όρουσ και 

ςτόχουσ είναι ςυμφωνία άλλου τφπου μακρινι και ξζνθ προσ εμάσ. 

Μετά το 3ο μνθμόνιο όλα ζχουν αλλάξει ι καλφτερα όλα ςυνζχιςαν προσ το χειρότερο.  

Σιμερα οι δφο από τισ τρεισ παρατάξεισ (ΡΑΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΑΙΣΤΕΗ 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)  κατεβαίνουμε ςτισ εκλογζσ ωσ 

ΑΥΤΟΝΟΜΘ ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ. 

Δεν είχαμε ποτζ τθ λογικι ότι ο ςυνδικαλιςμόσ αναιρεί τθν ιδιότθτα μζλουσ κάποιου 

κόμματοσ, όμωσ ποτζ δε κζςαμε τθ «ηωι» των Μθχανικϊν κάτω από κομματικά 

παιχνίδια και ποτζ δε ςυμμετείχαμε με κομματικζσ παρωπίδεσ, πάντα ςεβόμενοι τθν 

αυτονομία των κινθμάτων και τθν αυτοτζλεια του ςυνδικαλιςμοφ ενάντια ςε 

ςυντεχνίεσ παντόσ τφπου και καιροφ και ενάντια ςε παραγοντίςτικεσ λογικζσ. Τυχαίνει 

βζβαια ςιμερα όλα τα μζλθ του ψθφοδελτίου μασ να μθν ανικουν και ςε κανζναν 

κομματικό μθχανιςμό.  

 

Με τα παραπάνω ωσ δεδομζνα, το εκλογικό κατζβαςμα ςτισ εκλογζσ τθσ 20 

Νοζμβρθ είναι για μασ μια μικρι αντίςταςθ απζναντι ςτθν κακθμερινι προςβολι 
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τθσ  ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και ςτθν ελπίδα που πυροβολείται ανθλεϊσ και 

ποικιλοτρόπωσ. Σίγουρα δεν κάναμε όςα μποροφςαμε ι κα κζλαμε. Σίγουρα κι εμείσ 

ζχουμε ανκρϊπινα όρια που όταν δε ςυνοδεφονται από ςυλλογικζσ πρακτικζσ τείνουν 

να μικραίνουν. 

Δεν κα το βάλουμε όμωσ κάτω όπωσ και δεν πρζπει να το βάλουνε και όλοι οι 

Μθχανικοί που αγωνίηονται κακθμερινά να επιβιϊςουν (νζοι και παλιοί). 

Η ιςτορία κα δείξει αν κάναμε λάκοσ.  

Ο ςτόχοσ μασ να μετατρζψουμε το ΤΕΕ ςε ΤΕΕ όλων των Μθχανικϊν μθ 

παραγνωρίηοντασ όμωσ ότι χωρίσ τθν ενεργι ςυμμετοχι όλων τίποτα δε μπορεί να 

αλλάξει. 

         

Καλι ψιφο και καλοφσ αγϊνεσ. 

 

ΚΩΜΑΘ ΒΑΔΑΛΘ 

Αγρονόμοσ Τοπ. Μθχανικόσ 

ΓΛΩΓΟΣ ΓΑΓΑΛΑΣ 

Μθχανολόγοσ Μθχνικόσ 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΓΑΛΑΣ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

ΝΑΣΟΣ ΚΑΑΧΑΛΛΟΣ 

Χθμικόσ Μθχανικόσ  

ΧΘΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

 


