Συναδέλφισσα / συνάδελφε,
Στις 3 Νοεμβρίου οι μηχανικοί θα κληθούμε να ψηφίσουμε ξανά για να εκλέξουμε τα κεντρικά και περιφερειακά
όργανα διοίκησης του ΤΕΕ. Τα χρόνια της κρίσης η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων πληρώσαμε βαρύ
τίμημα από τις μνημονιακές πολιτικές. Αυτό σήμανε αναδουλειά για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και ελάχιστων αμοιβών, αυθαιρεσία και απολύσεις στους ιδιωτικούς
υπαλλήλους, υποστελέχωση, ποινικές ευθύνες και μείωση αποδοχών στους δημόσιους, καθυστερήσεις και
μειώσεις συντάξεων στους συνταξιούχους, φοροεπιδρομή και ασφαλιστικά χαράτσια για όλους. Η «έξοδος
από την κρίση» φαίνεται να μην αλλάζει προς το καλύτερο τις συνθήκες ένταξης των νέων συναδέλφων στο
επάγγελμα, τα δικαιώματα και τις απολαβές των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, ενώ την ίδια στιγμή
οι συνθήκες ασυλίας και κερδοφορίας των μεγάλων εταιριών του κλάδου διευρύνονται εις βάρος τόσο της
πλειοψηφίας των μηχανικών αλλά και του συνόλου της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ποιοι Είμαστε
Η Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ)-Συνεργαζόμενες Δυνάμεις συγκροτήθηκε ως μετωπική
παράταξη από την Αριστερή Αγωνιστική Παρέμβαση Εργαζόμενων Μηχανικών, την Αριστερή Στροφή,
τη Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών, την Τομή – Αυτόνομο Δίκτυο Μηχανικών και από ανένταχτους και
ανένταχτες συναδέλφους.
Οι δεσμοί μας ξεκινούν από τους αγώνες του κλάδου εδώ και δεκαετίες, τις κοινές παρεμβάσεις στην
Αντιπροσωπεία και την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ , την στήριξη εγχειρημάτων και αγώνων μέσα και έξω
από το ΤΕΕ, όπως η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, η ΕΜΔΥΔΑΣ κ.α. Μας
ξέρετε από τη συνεχή μας παρουσία σε όλα τα μέτωπα. Στους μεγάλους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες τα
πρώτα συνταρακτικά χρόνια της κρίσης, στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, στις κινήσεις υπεράσπισης
του περιβάλλοντος. Πάντα μαζί και δίπλα στους συναδέλφους.
Η Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση-Συνεργαζόμενες Δυνάμεις, θέλει να συνεχίσει να αποτελεί,
ενισχυμένη, μια ανανεωμένη, ηχηρή αριστερή, αυτόνομη, ριζοσπαστική, αγωνιστική φωνή μέσα στο ΤΕΕ.
Τη δική σου φωνή που αντιλαμβάνεται ότι τα επόμενα χρόνια χρειάζεται να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση
προς το “σύστημα” ΤΕΕ και τους διαχειριστές του.
Φιλοδοξούμε να εκφράσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών που ζουν από τη δουλειά τους. Τους
μισθωτούς του δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους,
τους μηχανικούς της εκπαίδευσης, τους μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς μηχανικούς, καθώς και τους νέους
μηχανικούς άμεσα θύματα της ανεργίας και των νέων εργασιακών σχέσεων. Είμαστε απέναντι σε πρακτικές
και λογικές συντεχνίας, γραφειοκρατικού συνδικαλισμού, κοινωνικού εταιρισμού και συνδιαχείρισης του
συστήματος ΤΕΕ. Η παρέμβασή μας στοχεύει στην ακύρωση κάθε απόπειρας υποβάθμισης των συνθηκών
εργασίας των εργαζόμενων μηχανικών, που επιχειρείται να φέρει και τη σφραγίδα του ΤΕΕ, ιδιαίτερα στις
σημερινές συνθήκες. Να εμποδίσουμε τη “συναίνεση” και τις πλειοψηφίες που σχεδιάζουν οι κυρίαρχες
παρατάξεις και διευκολύνουν τους «από πάνω» του κλάδου να επιτίθενται στα συμφέροντά μας.
Πάνω από όλα η Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση συγκροτήθηκε τολμώντας να πάει κόντρα στο
ρεύμα για να δώσει το στίγμα της αγωνιστικής ενότητας των συμφερόντων των «από κάτω». Σε μία περίοδο
που στην αριστερά και στο κίνημα επικρατούν τάσεις παράλυσης, αποστοίχισης και σεκταρισμού. Για μια
ενότητα με σαφές περιεχόμενο και σε απόλυτο διαχωρισμό από τις παρατάξεις που υποστηρίζουν τις
αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές ή τη λογική του «λιγότερο κακού», στην πραγματικότητα δηλαδή συντεχνιακά
συμφέροντα “διάσωσης” μιας ελίτ των μηχανικών του κλάδου.
Σε μια δύσκολη συγκυρία, με την ηγεσία του ΤΕΕ να βρίσκεται πλέον σε σύμπλευση με τη νέα κυβέρνηση της ΝΔ,
και με τους περισσότερους συναδέλφους – όσους έχουν μείνει στην Ελλάδα – να ασχολούνται κυρίως με το
άγχος του βιοπορισμού, πρέπει να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Γιατί έχουμε αποδείξει ότι έχει σημασία να υπάρχει η διαφορετική φωνή μας στο
μνημονιακό συνεχές του ΤΕΕ.

Πληρώσαμε την κρίση τους, να μην πληρώσουμε τώρα και την «ανάπτυξη»
τους.
Δεν υπάρχει ανάγκη ερμηνειών για το τι ήταν αυτό που έγινε στην χώρα μας τα δέκα τελευταία χρόνια.
Όλοι το έχουν ζήσει, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές παραδέχονται ξεδιάντροπα ότι τα μνημόνια όλων των
κυβερνήσεων, της ΕΕ, του ΔΝΤ είχαν μόνο στόχο την σωτηρία των τραπεζών τους. Διαδικασία που έγινε μέσω
και της μετατροπής του ομολογιακού δανεισμού της χώρας σε Δημόσιο Χρέος μέσω του PSI με την ανταλλαγή
ομολόγων, που τσάκισε και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Τα βάρη φορτώθηκαν μαζί με τα χρέη
στα λαϊκά στρώματα. Δεν παραδέχονται βέβαια ότι στόχος των μνημονίων που από κοινού επέβαλλαν όλες
οι κυβερνήσεις, ήταν η υφαρπαγή του δημόσιου πλούτου και της ιδιοκτησίας των χαμηλότερων κοινωνικών
στρωμάτων – και κυρίως της στέγης - , του παραγωγικού εδάφους, των ενεργειακών πόρων, των δικτύων
κοινής ωφέλειας, η συντριβή της αξίας της εργατικής δύναμης και του συνόλου των αμοιβών των εργαζομένων
και των αποδοχών των συνταξιούχων, ενώ οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων άρχισαν να θυμίζουν αποικία.
Εδώ και μερικούς μήνες, πολλοί σπεύσανε να διακηρύξουν το τέλος της εποχής των μνημονίων και την χαραυγή
μιας νέας εποχής «κανονικότητας». Τα «έκτακτα μέτρα σωτηρίας» όμως έχουν πλέον παγιωθεί. Η επιστροφή
στην κανονικότητά τους μονιμοποιεί για όλους εμάς μια αβίωτη συνθήκη. Πάνω στους καθηλωμένους και
χαμηλούς μισθούς, τους φόρους, την συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και στον αυταρχισμό μέσα
στους χώρους δουλειάς σκοπεύουν να χτίσουν «νέους Παρθενώνες». Η ανυπαρξία συλλογικών συμβάσεων
εργασίας χωρίς τις οποίες αιμορραγεί χρόνο με το χρόνο το εισόδημα των μισθωτών, το «άνοιγμα» του
επαγγέλματος που σήμανε τελικά «κλείσιμο των βιβλίων» και η «απελευθέρωση» του επαγγέλματος που ήταν
τελικά «υποδούλωση μας», δεν δίνουν καμία προοπτική σε νέους και παλαιότερους συναδέλφους. Το κεφάλαιο
λοιπόν εκμεταλλεύεται και περιφρουρεί το «μνημονιακό του κεκτημένο» αλλά δεν αρκείται σε αυτό - ετοιμάζεται
για νέα επέλαση.
Τέσσερεις μήνες τώρα τα δείγματα γραφής της κυβέρνησης της ΝΔ δεν αφήνουν καμία παρερμηνεία. Ό,τι
δεν συνεχίζουν να αρπάζουν οι δανειστές, μεταφράζεται σε πολιτικές με τις οποίες δίνονται όλα για τις
ιδιωτικοποιήσεις, όλα για τις «επενδύσεις» χωρίς κανένα έλεγχο και φραγμό, όλα για τις τράπεζες, όλα για
τους εργοδότες. Κεντρική θέση στην κυβερνητική ατζέντα έχει η καταστολή απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή
αντίστασης, στο στόχαστρο μπαίνουν τα Εξάρχεια, οι καταλήψεις, δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες,
ενώ το πιο σκληρό της πρόσωπο δείχνει η κυβέρνηση απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες υιοθετώντας
μια ακραία ρατσιστική ρητορεία, στοιβάζοντας τους σε απάνθρωπα κέντρα κράτησης και εξαπολύοντας
αστυνομικές επιχειρήσεις για να «καθαρίσει» το κέντρο.
Ας μην έχουμε καμία αυταπάτη ότι πλάι στα κέρδη της νέας «ανάπτυξης» θα υπάρξει κάτι και για εμάς. Άλλωστε
τα αιτήματα για γενναία αύξηση σε μισθούς και συντάξεις, για δημόσια κοινωνική ασφάλιση και δημόσια παιδεία
και υγεία, για συλλογικές διαπραγματεύσεις και σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, για λιγότερη δουλειά και
μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους παραμένουν απαγορευμένες λέξεις στην παγιωμένη πραγματικότητα
της οικονομικής ασφυξίας και του δόγματος «νόμος και τάξη» που εξαγγέλλει η νέα κυβέρνηση.

Την μαγική αυτή εικόνα για επιστροφή στη κανονικότητα έρχεται να διαψεύσει επιτακτικά και η διεθνής
κατάσταση. Από τις ενδείξεις επιβράδυνσης της διεθνούς οικονομίας, από τις ταραχές στο Χονγκ Κονγκ
μέχρι την πολιτική αστάθεια σε Βρετανία και Ιταλία το υπόγειο νήμα είναι κοινό. Ο σύγχρονος καπιταλιστικός
κόσμος δεν έχει ξεπεράσει επαρκώς την κρίση του και ένα βασικό στοιχείο παραμένει: η αδυναμία των
κυρίαρχων να προτάξουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ένα θετικό ηγεμονικό πρόταγμα και οποιαδήποτε
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε αυτό το έδαφος και σε πείσμα των διαφόρων
“success story” που βιάζεται να εξαγγείλει τώρα η ΝΔ και λίγο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα βρίσκεται στους νέους
συλλογικούς αγώνες και στη δυνατότητα των «από κάτω» να εισβάλλουν στο προσκήνιο και καθορίζουν τις
εξελίξεις. Η συσσωρευμένη εμπειρία των αγώνων αλλά και των ηττών του προηγούμενου διαστήματος να
λειτουργήσουν σαν μαγιά για επανεξοπλισμό και αντεπίθεση, για το σπάσιμο της ανημπόριας και του Τhere Ιs
Νo Αlternative που θέλουν να επιβάλλουν εργοδότες, κυβέρνηση και ΕΕ.Στις εκλογές της 3 Νοέμβρη σε καλούμε
να στείλεις μήνυμα παρουσίας, και ηχηρό μήνυμα αντίστασης, ανυπακοής και ανατροπής τόσο απέναντι στην
κυβέρνηση της ΝΔ όσο και στα κόμματα της μνημονιακής «αντιπολίτευσης» και τα στηρίγματά τους στο
ΤΕΕ: ΔΚΜ (ΝΔ), ΔΗΣΥΜ (ΚΙΝΑΛ), Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ (ΣΥΡΙΖΑ), την ΕΛΕΜ (που πλέον έχει και
τη στήριξη του Σπίρτζη) κλπ. Για να δοθεί το μήνυμα σε κυβέρνηση, διοίκηση του ΤΕΕ και εργοδότες ότι δεν
έχουν τη συναίνεση όλων μας, και κυρίως για να τονωθεί η αυτοπεποίθηση όλων μας, να ανασυγκροτηθούν οι
συλλογικές διεκδικήσεις, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να μπορέσουν εκ νέου να ξεδιπλωθούν αγώνες που
θα καταφέρουν να διαρρήξουν τη συνθήκη που οδηγεί τον κόσμο στον φόβο, την ανασφάλεια, τον ατομικό
δρόμο, τον επιβιωτισμό και τη φυγή προς τη μετανάστευση.

Στις 3 Νοέμβρη σε
υποστηρίξεις όσους:
•

καλούμε

να

συνεχίζουν να παλεύουν για καλύτερη ζωή, δουλειά, και

επάγγελμα

•

επιμένουν σε μία ενωτική, μαζική, μετωπική δουλειά στο
κίνημα και στο επιμελητήριο με ριζοσπαστικό περιεχόμενο

•

δεν συναινέσανε στον ρεαλισμό της υποταγής στα μνημόνια
και δεν υπηρέτησαν ποτέ τον ρόλο του κυβερνητικού συνδικαλισμού.

•

δεν έπαψαν ποτέ να μιλούν στο όνομα της προστασίας
του δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας του περιβάλλοντος.

•

ορθώνουν ανάστημα στη συντηρητική στροφή που πάει να
επιβληθεί στην ελληνική κοινωνία ευρύτερα, απέναντι στην ακροδεξιά,
στο σκοταδισμό, το ρατσισμό, το σεξισμό και τη φασιστική απειλή

•

υποστηρίζουν τη ρήξη με την ΕΕ, το ζουρλομανδία του
Ευρώ και τα μνημόνια που επιβάλλουν ως αναγκαία προϋπόθεση για
ένα καλύτερο αύριο.

•

παλεύουν για ειρήνη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών στη
νέα εποχή των πολέμων και των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

Στις 3 Νοέμβρη σε καλούμε να ψηφίσεις ΑΡΑΓέΣ και τα
ψηφοδέλτια που υποστηρίζουμε στις Επιστημονικές
Επιτροπές.

Να μην επιτρέψουμε να γίνει το καθεστώς της κρίσης κανονικότητα, να φτιάξουμε το
αντίπαλο δέος που θα το ανατρέψει!
Οι συνέπειες της υλοποίησης των μνημονίων είναι ορατές για τους συναδέλφους στον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα και τείνουν να εδραιωθούν.Η πολιτεία μέχρι στιγμής έχει απογυμνώσει τους εργαζόμενους μηχανικούς
από κάθε θεσμική κατοχύρωση. Κατάργηση κλαδικών συμβάσεων εργασίας ,αλλά και κατάργηση των
ελαχίστων αμοιβών ανά εργασία είναι κομβικά σημεία της πολιτικής αυτής. Όσο πιο ευάλωτο και εξαρτημένο,
γίνεται το επιστημονικό δυναμικό από τα συμφέροντα της αγοράς, τόσο θα εντείνεται η ασυδοσία και η
αισχροκέρδεια των επιχειρηματικών συμφερόντων έναντι της ποιότητας των έργων και της ζωής των πολιτών.
Το κύρος και η ποιότητα του επαγγέλματος δεν θα υπάρξουν όσο οι μηχανικοί αποτελούν αντικείμενο
εκμετάλλευσης από ιδιωτικά συμφέροντα.
Οι απολυμένοι, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι ανασφάλιστοι, οι επισφαλώς εργαζόμενοι, οι χιλιάδες
οφειλέτες στην εφορία, στα ταμεία και τις τράπεζες, οι μηχανικοί που εξαναγκάζονται να διαγραφούν από το
ΤΕΕ, όσο και οι νέοι συνάδελφοι που αποφεύγουν την εγγραφή τους σε αυτό αυξάνονται μέρα με τη μέρα, και
ωθούνται στην εξαθλίωση, το κοινωνικό περιθώριο και τη μετανάστευση.
Οι συνταξιούχοι , που βλέπουν να μειώνεται τόσο το άμεσο όσο και το κοινωνικό εισόδημα με την κατεδάφιση
του συστήματος υγείας και των κοινωνικών παροχών γενικότερα.
Οι μηχανικοί της εκπαίδευσης, που ζουν την απαξίωση του σημερινού σχολείου και πανεπιστημίου και της
εργασίας τους σε αυτά.
Οι συνάδελφοι στις ΔΕΚΟ, που βρίσκονται αντιμέτωποι με το ξεπούλημα κοινωνικών αγαθών, όπως το νερό,
το ρεύμα, οι συγκοινωνίες, η κατοικία που παραδίδονται σαν εμπορεύματα στους κερδοσκόπους στο βωμό
των «αξιολογήσεων» ΕΕ-ΔΝΤ.
Είναι ακριβώς αυτοί οι μηχανικοί, αυτοί που ζουν και αυτοί που θέλουν να ζήσουν από τη δουλειά τους, που
πρέπει να σταθούν στα πόδια τους και να διεκδικήσουν να ζήσουν αλλιώς. Η συμμετοχή σου στις εκλογές του
ΤΕΕ στις 3 Νοέμβρη και η στήριξη της Αριστερής Αγωνιστικής Ενωτικής Συσπείρωσης αποτελεί μήνυμα προς
όλους τους αποδέκτες εργοδοσίας και κυβέρνησης ότι η πληττόμενη πλειοψηφία δεν έχει πει τον τελευταίο
της λόγο.

Για τους μισθωτούς συναδέλφους-για αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης.
Η ανεργία και η μετανάστευση συνεχίζουν να κυριαρχούν, ενώ ειδικά για τους νέους συνάδελφους οι μισθοί
των 500 και 600 Ευρώ δεν μπορεί παρά να χαρακτηρισθούν μισθοί αναξιοπρέπειας. Η κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων έχει δημιουργήσει συνθήκες γαλέρας σε γραφεία και εργοτάξια. Το καθεστώς του
Δελτίου παροχής υπηρεσιών, στερεί κάθε εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Μπροστά σε αυτό το τοπίο
δεν χωράει σιωπή και απραξία.
Συστρατευόμαστε στη προσπάθεια των κλαδικών σωματείων των μηχανικών για διεκδίκηση συλλογικής
σύμβασης εργασίας που θα ορίζει αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης με βάση τις ανάγκες μας, θα απαιτεί μείωση
του χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε την κατάργηση του ΔΠΥ και όλων των επισφαλών μορφών εργασίας μόνιμη
και σταθερή δουλειά για όλους. Διεκδικούμε την αναγνώριση επιδομάτων και ωριμάνσεων και την κάλυψη
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από την εργοδοσία. Διεκδικούμε επίδομα ανεργίας για όλους
τους άνεργους συναδέλφους, μαζί με την απαίτηση να καταργηθούν τα προγράμματα σύγχρονης δουλείας
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (κοινωφελής εργασία, voucher κτλ). Απαιτούμε διπλασιασμό του επιδόματος
ανεργίας σε όλους τους ανέργους, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (μισθός ή ΔΠΥ). Απαιτούμε
πρόσβαση των ανέργων στην υγεία, τις συγκοινωνίες, και σε όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες. Ζητάμε ο χρόνος
ανεργίας να μετρά στα συντάξιμα έτη. Θα μας βρούν απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια περεταίρω
ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και κατάργησης του δικαιώματος στην απεργία που ετοιμάζουν
με τον νέο «αναπτυξιακό» αντι-εργατικό νόμο.

Για τους αυτοαπασχολούμενους - Για να ασκηθεί ξανά το ελεύθερο
επάγγελμα με αξιοπρέπεια.
Οι συνάδελφοι που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα έχουν δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα τα τελευταία χρόνια. Η
αναδουλειά που έφερε η κρίση, σε συνδυασμό με την φορολόγηση και τις ασφαλιστικές εισφορές έχουν οδηγήσει
την πλειοψηφία των συναδέλφων να είναι πλέον «επικηρυγμένοι» από εφορίες και ΤΣΜΕΔΕ. Ο βιοπορισμός
μέσω έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών έδειξε πολύ γρήγορα ότι δεν αποτελεί λύση. Η υποχώρηση της
οικοδομής μαζί με τις αλλαγές σε ασφαλιστικό και φορολογικό και σε συνδυασμό με τη κατάργηση των
ελαχίστων αμοιβών και του πλαφόν στην έκπτωση για τις αμοιβές μελετών, ώθησαν χιλιάδες συναδέλφους
στη φτώχια, στην ανεργία, στην υποαπασχόληση, στην έξοδο από το επάγγελμα ή τη μετανάστευση.
Απαιτούμε την άμεση επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών και του πλαφόν έκπτωσης στις μελέτες. Απαιτούμε
την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της φορολόγησης με 26% από το πρώτο Ευρώ. Ζητάμε να
καταργηθεί το πρόσθετο χαράτσι για τη διατήρηση μελετητικού ή κατασκευαστικού πτυχίου από το ΤΕΕ.
Απαιτούμε αξιοπρεπείς αμοιβές, επαναφορά του κώδικα αμοιβών και μέτρα που θα βάλουν φρένο στο
γιγαντισμό των μεγάλων τεχνικών και μελετητικών εταιρειών ενισχύοντας αφενός τις δημόσιες υπηρεσίες που
πρέπει να στελεχωθούν αλλά και τους αυτοαπασχολούμενους του κλάδου. Απαιτούμε μέτρα προστασίας
των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων απέναντι στις απαιτήσεις των μεγάλων κατασκευαστικών και
μελετητικών εταιριών για κακοπληρωμένη υπερεργασία. Απαιτούμε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη
κατεύθυνση ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας με εκτεταμένα προγράμματα
εργατικής κατοικίας και σύγχρονες κοινωνικές υποδομές, με επίκεντρο την ελληνική ύπαιθρο και τις επαρχιακές
πόλεις και την τόνωση της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης με δημόσια δαπάνη.

Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση
Την ώρα που δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί χρωστάνε στο ταμείο, και χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει το
επάγγελμα τα προηγούμενα χρόνια διαγράφονται ως, η κυβέρνηση της ΝΔ προχωράει με ταχείς ρυθμούς
στην υλοποίηση της εξαγγελίας της για ριζική αλλαγή του χαρακτήρα της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, με
την είσοδο και την προώθηση ιδιωτικών σχημάτων που θα αναλάβουν αρχικά μέρος της Ασφάλισης, ώστε
προοπτικά να κυριαρχήσουν σε όλο το εύρος. Οι προεκλογικές εξαγγελίες, η σύσταση σχετικής επιτροπής
και τα συνεχή δημοσιεύματα δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες με
ορίζοντα εφαρμογής την 1/1/2021.Πρώτο βήμα αποτελεί η εκχώρηση των κλάδων ασφάλισης του νυν ΕΤΕΑΕΠ
(Επικουρικό 6,5% και Εφάπαξ 4%) σε ιδιώτες με υποτιθέμενη «ελεύθερη» επιλογή των νέων ασφαλισμένων (από
1/1/2021) Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. Η υφιστάμενη απαξίωση του ασφαλιστικού συστήματος
από όλες τις κυβερνήσεις – με τις υπέρογκες εισφορές, τις συνεχώς μειούμενες συντάξεις, την κλοπή των
αποθεματικών τους (δεν ξεχνάμε το PSI) και το διοικητικό χάος της ενοποίησης του Ν.4387/16 – έχει στρώσει
το έδαφος για τους ιδιώτες.
Είναι προφανές ότι μερίδες του κεφαλαίου (ασφαλιστικές εταιρίες) χρόνια τώρα προσδοκούν να υφαρπάξουν
τα τεράστια ετήσια ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να τζογάρουν με τις εισφορές μας και να
εισέλθουν σε ένα ακόμα πεδίο για την κερδοφορία τους, με τις πλάτες του κράτους και τον ιδρώτα το
δικό μας. Οι επιπτώσεις θα είναι συντριπτικές γιατί: (α) Αίρεται η όποια κρατική εγγύηση στο ασφαλιστικό
σύστημα και η χορήγηση των συντάξεων, εφάπαξ κλπ θα είναι αποτέλεσμα της πορείας των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εταιριών. Η φούσκα της ENRON, η εγχώρια υπόθεση της «ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ» είναι πολύτιμη
πείρα για το μέλλον. (β) Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες θα διεκδικήσουν σίγουρα και τους εν ενεργεία
ασφαλισμένους και μαζί με αυτούς και μέρος (ή όλο) του αποθεματικού των Ταμείων (όσο έχει απομείνει τέλος
πάντων). (γ) Η μετάβαση αυτή σημαίνει ότι στο υφιστάμενο ασφαλιστικό μειώνονται συνεχώς οι εισφορές και
τα αποθεματικά, ενώ αυξάνονται οι συντάξεις, εφάπαξ κλπ που είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει πολύ σύντομα
σε κατάρρευση. Και αυτό γιατί οι σημερινές εισφορές μας καλύπτουν τις συντάξεις των νυν συνταξιούχων.
Η ληστεία των αποθεματικών μας διαμέσου της Τράπεζας Αττικής (δεν ξεχνάμε!) φοβόμαστε ότι θα είναι
«πταίσμα» μπροστά σε αυτά που θα ακολουθήσουν.
Ταυτόχρονα με οδηγό τις αποφάσεις του ΣτΕ ετοιμάζεται η μετάβαση από τη Σκύλα του Νόμου Κατρούγκαλου
στη Χάρυβδη του Ν. Βρούτση με ολική επαναφορά των ασφαλιστικών κατηγοριών και των αυτόματων
αυξήσεων εισφορών, ενώ οι τεράστιες μειώσεις συντάξεων νομιμοποιήθηκαν και με τη βούλα του ΣτΕ.

Εμείς επιμένουμε σε όσα παλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια:
•
Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Όχι στην ανταποδοτικότητα

και την

επιχειρηματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση.

•

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της μέσω επαγγελματικών ταμείων

•

Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων και αποκατάσταση των συντάξεων

•

Διαγραφή οφειλών για τους συναδέλφους που χτυπήθηκαν από την κρίση

•

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και όλες

•

Κατάργηση του ΚΕΑΟ και των κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους ανέργους, τους
υποαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους.

•

Διαγραφή χρεών προς το ΤΣΜΕΔΕ όσων αποδεδειγμένα δεν είχαν εισοδήματα να πληρώσουν
εισφορές, διαγραφή των προσαυξήσεων σε όλους,

•

Αναγνώριση των ανέργων συναδέλφων και επίδομα ανεργίας για όλους τους άνεργους και
υποαπασχολούμενους συναδέλφους (μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες).

Στις εκλογές της 3 Νοέμβρη η ψήφος σου μετράει για το αν θα δοθεί από τους
συναδέλφους προς τη κυβέρνηση ένα γενικό σήμα συναίνεσης ή ανυπακοής σε αυτό
που συμβαίνει. Μετράει για το αν αύριο θα συνεχίσει να υπάρχει ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και αξιοπρεπείς συντάξεις.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα μπροστά στον οδοστρωτήρα
Υπερασπιζόμαστε τα εργατικά δικαιώματα κόντρα σε κάθε λογική κατακερματισμού
και διάλυσης.
Οι φετινές εκλογές του ΤΕΕ βρίσκουν τους μηχανικούς απέναντι στη τελευταία πράξη διάλυσης των
επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Με τους νόμους που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια, με το Ν.4254/14
που ανοίγουν την πόρταστην άσκηση του επαγγέλματος από πτυχιούχους 3ούς διάρκειας σπουδών και
κολεγίων, με τις πιστοποιήσεις για την άσκηση ενεργειακών επιθεωρήσεων ή επιθεωρήσεων δόμησης, με την
ψήφιση του νόμου για τα Μητρώα Συντελεστών Ιδιωτικών έργων τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών
έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα.
Με το Π.Δ 99/18 έγινε το κρισιμότερο βήμα για το «άνοιγμα» των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων,
στην κατεύθυνση του κατακερματισμού και της υποβάθμισής τους σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Εναρμονισμένο με τις μνημονιακές απαιτήσεις, στο πλαίσιο των πάγιων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και με την υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου το διάταγμα αυτό απαξιώνει την επιστημονική
γνώση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός άκρατου ανταγωνισμού προς όφελος της «αγοράς» αλλά και
νέων φραγμών στο επάγγελμα. Αποτελεί επιπλέον βάση για ακόμα περεταίρω διασπάσεις, κατακερματισμούς
και αφαίρεση δικαιωμάτων ενόψη μιας πιθανής μελλοντικής του αναθεώρησης.
Στο πλαίσιο αυτό, κεντρική επιδίωξη είναι η αλλαγή του μοντέλου απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων
που μέχρι σήμερα καθορίζονται από το πτυχίο και τον βασικό κύκλο σπουδών σε ένα νέο μοντέλο, που θα
περιέχει πλήρη και μερική πρόσβαση σε κατατετμημένα δικαιώματα και απόκτηση επιπλέον δικαιωμάτων μέσω
πιστοποιημένης επαγγελματικής εμπειρίας, εξειδικεύσεων, δια βίου επανακαταρτήσεων, σεμιναρίων, εξετάσεων
και πιστοποιήσεων.
Συνολικά πρόκειται για την κατάργηση ουσιαστικά του πτυχίου και την αποσύνδεσή του από τα επαγγελματικά
δικαιώματα, μέσω της μετατροπής του σε ατομικό φάκελο προσόντων. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία
εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας εξορθολογισμού και διόρθωσης συντεχνιακών αδικιών, αλλά για βήμα
στην εφαρμογή ενός μοντέλου όπου στην πλήρη της εφαρμογή, εάν το αφίσουμε να εξελιχθεί έτσι, όλοι
θααναγκάζονται να αποκτούν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ενταγμένεςστον ατομικό φάκελο προσόντων
τους για να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε επί μέρους αντικείμενα.
Τα παραπάνω προδιαγράφουν ένα μέλλον όπου στον τεχνικό κλάδο θα περιοριστεί στα όρια της
εξαφάνισης το ελεύθερο επάγγελμα, και θα δεσπόζουν μεγάλες επιχειρήσεις, γύρω από τις οποίες θα
υπάρχει ένας κύκλος μικρότερων υπεργολαβικών εταιρειών μέσα στις οποίες θα εργάζεται η μεγάλη
πλειοψηφία των μηχανικών και των τεχνικών που θα συμπιέζονται και θα περιθωριοποιούνται. Και αυτό θα
συμβαίνει επειδή στο μεσοδιάστημα θα έχουν απολέσει και τυπικά την δυνατότητα να αναλαμβάνουν επί
τω συνόλω έργα ως αυτοαπασχολούμενοι και επειδή αντιμέτωποι με την εργοδοσία θα έχουν χάσει μεγάλο
μέρος της διαπραγματευτικής τους ισχύος που καθορίζονταν μέχρι σήμερα από τον γενικό χαρακτήρα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων συνυφασμένα με τον γενικό χαρακτήρα των σπουδών και των πτυχίων στα
πολυτεχνικές σχολές.Σχολές που και αυτέςμε τη σειρά τους εδώ και δεκαετίες ωθούνται από τις πολιτικές
που εφαρμόζονται στο να «στενέψουν» τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών τους στη λογική της
εξειδίκευσης και να ιυοθετήσουν τη λογική των δύο κύκλων σπουδών.Έτσι στο παραπάνω αποτέλεσμα δεν
οδηγούν απλά οι νομοθετικές αλλαγές στα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά ένα πλέγμα μέτρων, ρυθμίσεων
και εξελίξεων, που συμπεριλαμβάνουν το ασφαλιστικό, την αναδιάρθρωση των σπουδών μέσω της εφαρμογής
της διαδικασίας της Μπολόνια, τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις αλλά και τις καταστροφικές
επιπτώσεις –στον κλάδο και όχι μόνο- των πολιτικών της «εσωτερικής υποτίμησης».

•

Λέμε όχι στο «άνοιγμα» του επαγγέλματος του μηχανικού και στη συνακόλουθη διάλυση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων. Κατάργηση του ΠΔ 99/18

•

·στους οριζόντιους και κάθετους φραγμούς με εξειδικεύσεις και τάξεις πτυχίων, καμία σκέψη για την
εφαρμογή καθεστώτος «δόκιμου» ή «ασκούμενου» μηχανικού με «μηδενικό πτυχίο».

•

· στην διαδικασία της Μπολόνια, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Όχι στους δύο κύκλους σπουδών με τις πιστωτικές μονάδες, που μέσω
του συμπληρωματικού διπλώματος οδηγούν στην μετατροπή του πτυχίου σε ατομικό φάκελο προσόντων.

Όχι στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2005/36/ΕΚ και 2013/55/ΕΕ, κατάργηση των νομοθετημάτων που τις
ενσωματώνουν στο εθνικό δίκαιο.
Παλεύουμε για ενιαίο γενικό πτυχίο, το οποίο θα προέρχεται από ενιαίους 5ετείς κύκλους σπουδών και θα
οδηγεί σε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα με βάση το περιεχόμενο αυτών των σπουδών. Λέμε όχι στη
διάσπαση των πτυχίων στη βάση ειδικεύσεων, καταρτίσεων, πιστοποιήσεων ή εξετάσεων. Για την πλήρη
επαγγελματική κατοχύρωση στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών.
Παλεύουμε για την κατάργηση του ΠΔ99/18 και την ύπαρξη ενός πλαισίου που θα διέπεται από γενικές
οριοθετήσεις μεταξύ των βασικών ειδικοτήτων και θα κινείται στη κατεύθυνση μείωσης των επικαλύψεων
στα επαγγελματικά δικαιώματα όπου είναι επιβεβλημένο, λόγω επιστημονικής αναγκαιότητας και κυρίως
προκειμένου να μην οργανώνονται συνθήκες μονομέρειας υπέρ κάποιων ειδικοτήτων αλλά και διατήρησης ή και
διεύρυνσης των επικαλύψεων στις ειδικότητες που αυτό κρίνεται επιβεβλημένο για να μπορούν να διατηρούν
οι συνάδελφοι ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στη γενική τάση για κατακερματισμό και εξειδίκευση.
Και όλα αυτά διεκδικούμε να γίνουν με συναδελφικό πνεύμα και διάλογο μεταξύ των ειδικοτήτων και όχι με
συντεχνιακούς ή όρους αγοράς ή κομματικών συμφερόντων.
Για να σταματήσουμε την επιχειρούμενη μετατροπή των πτυχίων σε απλό διαβατήριο προς τις χώρες των
επί πληρωμή σεμιναρίων- εξετάσεων και αναγκαστικής εργασίας- μαθητείας. Καλούμε τους συναδέλφους
μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να αρνηθούν τη ρευστοποίηση του επαγγέλματος και να συντονιστούν σε
έναν κοινό αγώνα. Η τελευταία πράξη διάλυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων βρίσκεται προ των πυλών.
Το αποτέλεσμα των φετινών εκλογών του ΤΕΕ θα καταδείξει εάν η κυβέρνηση θα βρίσκει την επόμενη ημέρα
στην διοίκηση του ΤΕΕ έναν ισχυρό σύμμαχο που θα συναινεί και θα συμβάλει για να υλοποιηθούν όλα αυτά
ή αντιθέτως θα βρίσκει έναν αντίπαλο που θα βάζει προσκόμματα και θα επιχειρεί την ακύρωση αυτής της
πολιτικής.

Μαζί με την κοινωνία, κοντρα στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, για
την υπεράσπιση του περιβάλλοντος.
Η νέα κυβέρνηση συνεχίζοντας και εντείνοντας τις μνημονιακές πολιτικές δρομολογεί το ξεπούλημα της
δημόσιας περιουσίας. Με δεδομένο ότι στο πλαίσιο των απαιτήσεων του μνημονίου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ήδη από το 2015 παραχώρησε το σύνολο της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο, το οποίο ουσιαστικά

ελέγχεται από του δανειστές,βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεων το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Στην λίστα βρίσκεται το σύνολο του ενεργειακού τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, πλήρης πώληση ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ),
οι εταιρίες ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), υποδομές μεταφορών (πώληση μετοχών σε αεροδρόμιο Ελ.Βελ,
παραχώρηση λιμανιών-μαρίνων, Εγνατία οδός) καθώς και η παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων με βασικότερη
αυτή του Ελληνικού. Οι ιδιωτικοποιήσεις αυτές όχι μόνο παραδίδουν στους ιδιώτες δημόσια περιουσία και
πόρους, αλλά μετατρέπουν κοινωνικά αγαθά προσβάσιμα από όλους σε πεδία κερδοσκοπίας σε βάρος της
κοινωνικής πλειοψηφίας. Στο τέλος της ημέρας η πρόσβαση σε ενέργεια, νερό, μεταφορές θα γίνει δυσκολότερη
επιδεινώνοντας το επίπεδο διαβίωσης των πιο αδύναμων. Παράλληλα, οι ιδιωτικοποιήσεις παραδίδοντάς
στις δυνάμεις τις αγοράς και του κέρδους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, επιδεινώνουν την καταστροφή του
περιβάλλοντος που προκαλείται από τις διαδικασίες αυτές.
Οι εργαζόμενοι στα τεχνικά επαγγέλματα δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίσει το ξεπούλημα του δημόσιου
πλούτου έτσι ώστε να κερδοσκοπούν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου στο διηνεκές τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Θέλουμε δημόσιες επιχειρήσεις στην ενέργεια, στην ύδρευση στα δίκτυα, στις μεταφορές. Θέλουμε ποιοτικές
υπηρεσίες δωρεάν για το λαό που θα σέβονται το περιβάλλον. Αντιστεκόμαστε σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις.
Λέμε όχι στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,υποστηρίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα στην
ανάπτυξη των ΑΠΕ με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και όχι το κέρδος.
Ταυτόχρονα, υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον απέναντι στις λογικές των επενδύσεων άνευ όρων και ορίων..
Ενάντια στα περιβαλλοντικά εγκλήματα που ερημοποιούν ολόκληρες περιοχές, με χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα τις σκουριές. Για Την υπεράσπιση των ελεύθερων δημόσιων χώρων για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής. Για ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης των σκουπιδιών, χωρίς ΣΔΙΤ, με έμφαση στην
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
Λέμε όχι στην καταστροφική, ανεξέλεγκτη και χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό συγκέντρωση των χιλιάδων
ιδιωτικών ανεμογεννητριών σε όλες τις βουνοκορφές της χώρας. Θα παλέψουμε μαζί με το ογκούμενο
περιβαλλοντικό κίνημα των κατοίκων σε κάθε γωνιά της χώρας, ώστε να αποτραπεί η υπερκμετάλλευση του
περιβάλλοντος προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζόμενων, της δημόσιας περιουσίας. Μαζί
με τα κινήματα των κατοίκων που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο σε όλη τη χώρα, λέμε όχι στις συμβάσεις
παραχώρησης οικοπέδων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων είτε στα πελάγη είτε στη στεριά.
Λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού και στο προχώρημα της επιχειρούμενης «επένδυσης» εκεί, των
λιμανιών και των αεροδρομίων. Απαιτούμε εδώ και τώρα το σταμάτημα των συμβάσεων παραχώρησης των
αυτοκινητοδρόμων και την κατάργηση των ληστρικών διοδίων. Απαιτούμε την άμεση κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ.
Ζητάμε να ακυρωθούν οι ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη γίνει. Παλεύουμε ενάντια στην «απελευθέρωση των
αγορών» απαιτούμε την επαναφορά του Δημόσιου Ελέγχου σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, ενάντια στις fast
track διαδικασίες εξυπηρέτησης συμφερόντων.

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.
Στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, υπήρξε πρωτοπόρο στην υλοποίηση των πολιτικών
ρευστοποίησης του επαγγέλματος, και της μετατροπής των μηχανικών σε φοροεισπράκτορες εις βάρος της
κοινωνίας. Η κατεύθυνση αυτή, σε συνδυασμό με την διαρκή απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών του
ΤΕΕ, την ανάληψη «επιχειρηματικών» δραστηριοτήτων (προγράμματα ΕΣΠΑ, training voucher, ηλεκτρονικές
πλατφόρμες αυθαιρέτων, οικοδομικών αδειών κλπ.),την κατάργηση του Ενημερωτικού Δελτίου, την
παραφθορά του επιστημονικού ρόλου που θα όφειλε να έχει προς όφελος της κοινωνίας 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 προεδρείας Στασινού (ΝΔ) με τη συνέργεια
της υπουργείας Σπίρτζη (ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ), ανέλαβε
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 διαχείρησης του νεοεισαγώμενου
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 νομιμότητα 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 διαχείρηση του ΤΕΕ το οποίο
διολισθαίνει πλέον σιωπηρά στη μετατροπή του σε
κρατικό βραχίονα χωρίς όμως κρατική – δημόσια ευθύνη.
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 των μηχανικών.
Σήμερα, καλούμαστε στις εκλογές ενός φορέα που με συστηματικό σχέδιο, το οποίο εκπονούν από κοινού
η διοίκηση του ΤΕΕ και οι διαδοχικές κυβερνήσεις, μετατρέπεται σε παρα - κυβερνητικό βραχίονα, σε ένα
σκιώδες υπερυπουργείο με στόχο την παράκαμψη του επίσημου κράτους και της συνταγματικής του ευθύνης
απέναντι στους πολίτες και τη χώρα και την προώθηση της ασυδοσίας κάθε επιχειρηματικής επέλασης στο
δημόσιο χώρο και τον δημόσιο πλούτο, με αποφυγή κάθε νομικής συνέπειας για το κράτος και τους άρπαγες
«επενδυτές».

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 δουλειάς
των μηχανικών, αλλά σε σημαντικό βαθμό και το περιεχόμενό της. Οι μηχανικοί βρέθηκαν να μετατρέπονται
σε φοροεισπράκτορες και διεκπεραιωτές τεχνικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών για το κράτος και την
εξυπηρέτηση των μνημονίων, αντί να αξιοποιούν τις γνώσεις τους και προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού
συμφέροντος.
Το ΤΕΕ όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκε στο πλευρό των μνημονιακών κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
σύμβουλος και στήριγμα της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά απέναντι από τα συμφέροντα των εργαζόμενων
μηχανικών. Λειτουργώντας ως θεσμικός σύμβουλος του κράτους και με ευθύνη των καθεστωτικών
παρατάξεων που συγκρότησαν την ηγεσία του, μιλώντας στο όνομα των μηχανικών αλλά χωρίς αυτούς,
προώθησε την κατάργηση του επαγγέλματος με τις πιστοποιήσεις, το ΠΔ99, τα φίλτρα, τις ανεξέλεγκτες
«πανεπιστημιοποιήσεις», τα Μητρώα ελεγχόμενης πρόσβασης που δυσκολεύουν την άσκηση επαγγέλματος
και προετοιμάζουν την εκχώρηση του αποκλειστικά σε εταιρίες. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί.
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 τεκμηριωμένες 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 επιβάλλουνοφείλει
να βρει απάντηση. Δε υπερασπιζόμαστε το υπό κατάρρευση κοινωνικοοικονομικό μοντέλο των προηγούμενων
δεκαετιών. Συγκρουόμαστε με συντεχνιακές λογικές fast-track επενδύσεων 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. Παλεύουμε να
περιορίσουμε τις πλατιές διακομματικές και απολίτικες συναινέσεις που σήμερα απολαμβάνουν οι κυρίαρχες
παρατάξεις στην Αντιπροσωπεία και στην ΔΕ του ΤΕΕ.
Η παρέμβασή μας διαχωρίζεται από συντεχνιακές λογικές, με λογικές «διόρθωσης από τα αριστερά» ή λογικές
του «λιγότερο κακού» και έχει σαφές αντισυνδιαχειριστικό στίγμα και πρακτικές με χαρακτηριστικά εναλλαγής,
και αμεσοδημοκρατίας. Εμείς χωρίς καμία αυταπάτη για τον χαρακτήρα του ΤΕΕ και στον αντιδραστικό
θεσμό στον οποίο μεταλλάσσεται, θέλουμε να αποκαλύψουμε τα στοιχεία της αντεργατικής της δράσης
και να παλέψουμε με κάθε τρόπο να ανατρέπονται, να καθυστερούν, να ακυρώνονται αποφάσεις της που
κινούνται ενάντια στα συμφέροντα των εργαζόμενων μηχανικών.
Επιδιώκουμε η παρουσία μας στα όργανα του ΤΕΕ να αποτελεί τη φωνή των αγωνιζόμενων εργαζόμενων
μηχανικών που παλεύουν μέσα από τα σωματεία τους, να παρέχει στήριξη στα κινήματα πόλης – περιβάλλοντος
αλλά και σε κάθε αγώνα που ξεσπά.

Σε καλούμε με τη ψήφο σου να υποστηρίξεις τις προσπάθειες που κάνουμε για ένα
αριστερό ριζοσπαστικό ρεύμα στους εργαζόμενους μηχανικούς που διεκδικούν τον
κοινωνικό τους ρόλο, την αξιοπρέπεια και τον έλεγχο στο αντικείμενο της δουλειάς
τους, ενάντια στους νόμους της αγοράς παλεύοντας για:

•

Για μια συλλογική μορφή εκπροσώπησης των μηχανικών που δεν θα είναι σύμβουλος του κράτους
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 γενικότερα, και την ανάγκη να
αξιοποιηθούν σε σύνδεση με τις κοινωνικές ανάγκες.
•
Την προστασία της κατοικίας ως κοινωνικό δικαίωμα, με έμπρακτη αντίσταση στη συνεχή
προσπάθεια 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”.

20. ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ
21. ΤΣΙΜΗΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α
22. ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α
23. ΦΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
24. ΧΑΤΖΗΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α
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1. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η
2. ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Α
3. ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΕΛΣΑ Α
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η
5. ΒΑΤΣΕΛΛΑΣ ΧΡΟΝΗΣ (ΤΟΝΥ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ
6. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η
7. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Αγρ. Τ.
8. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ
9. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ Π
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η
11. ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α
12. ΓΚΟΥΜΑ ΒΑΪΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αγρ. Τ.
13. ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ
14. ΓΡΕΒΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ
15. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) Π
16. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) Π
17. ΘΕΡΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Χ
18. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α
19. ΚΑΒΑΛΛΑ ΦΑΝΗ ΛΕΣΒΑΝΔΡΟΣ Α
20. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
21. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Χ
22. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
23. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Η
24. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α
25. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
26. ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Η
27. ΚΕΦΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ
28. ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) ΕΥΘΥΜΙΟΣ Αγρ. Τ.
29. ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
30. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π
31. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΕΙΔΙΑΣ Π
32. ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΕΛΕΝΗ Αγρ. Τ.
33. ΛΕΡΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Μ
34. ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α
35. ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΠ
36. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η
37. ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Μ
38. ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Η
39. ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α
40. ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΚΙΩΝ Αγρ. Τ.
41. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η
42. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
43. ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αγρ. Τ.
44. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ
45. ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Π
46. ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ Α
47. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π
48. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π
49. ΞΥΠΟΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ Η
50. ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α
51. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η
52. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ Α
53. ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α
54. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α
55. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Η
56. ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Μ
57. ΡΕΒΙΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η
58. ΣΕΠΕΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α
59. ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η
60. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π
61. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Π
62. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
63. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΜ
64. ΤΡΟΜΒΟΥΚΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ Π
65. ΤΣΑΚΑΛΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
66. ΤΣΑΠΟΓΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΤΣΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μλ
67. ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηλκ
68. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
69. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
70. ΨΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ
71. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ (ΔΑΝΗΣ) Π

Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η
2. ΒΕΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Αγρ. Τ.
3. ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Αγρ. Τ.
4. ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π
5. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α
6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α
7. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α
8. ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
9. ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η,Π
10. ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ
11. ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αγρ. Τ.
12. ΜΗΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγρ. Τ.
13. ΜΠΑΛΙΑΣΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Π
14. ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
15. ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α
16. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ
17. ΠΑΪΣΙΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
18. ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α
19. ΣΠΑΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλκ

Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
3. ΖΑΠΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π
4. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
5. ΜΟΥΔΗΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η
6. ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΑ) ΙΩΑΝΝΗΣ Η
7. ΝΕΙΛΑ ΑΓΑΘΗ Α
8. ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ Χ
9. ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ
10. ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
11. ΣΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ

Περιφερειακό Τμήμα Θράκης

1. ΓΩΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Αγρ. Τ.
2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Α
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αγρ. Τ.

Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
1. ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π

Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
1. ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α
2. ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΜΜΥ Α

Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
2. ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π

Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας
1. ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ
2. ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
3. ΖΟΥΓΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Π
4. ΣΑΜΑΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ Π

Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου

1. ΒΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ
2. ΖΙΑΚΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Α
3. ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ Μ
4. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλκ
5. ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΞ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α
6. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ

Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου
1.ΒΑΛΙΑΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) ΒΥΡΩΝ Α
2. ΛΕΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α
3. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η

Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης
1. ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π
2. ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ
3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α
4. ΤΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΑΣ Μ
5. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α

Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου

Η
Χ

1. ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
2. ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α
5. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α
6. ΤΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η
7. ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η

Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας
1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Π
2. ΣΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΠ
3. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Χ

Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας
1. ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αγρ. Τ.
2. ΣΙΑΜΠΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Π
3. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η

Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου
1. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α,Π
2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ
3. ΛΕΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π
4. ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η

Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ
2. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ

Περιφερειακό Τμήμα Κυκλάδων

1. ΖΟΛΩΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ
2. ΙΣΙΓΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α

3. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΙΠΙΤΣΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Συνδυασμός: Πρωτοβουλία Ενωτικής Συσπείρωσης
Αριστεράς – ΠΡ.Ε.Σ.Α.
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Συνδυασμός: Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
1.ΒΑΤΑΒΑΛΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΓΑΛΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
4. ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΡΙΚΟΣ
5. ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΜΠΑΡΟΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΩΜΗ Συνδυασμός: Αριστερός Χώρος

Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών (Α.Χ.Μ.ΜΕΤ.)
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων
– Μεταλλουργών
1. ΒΑΪΔΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΙΔΩΝ
2. ΒΡΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Συνδυασμός: Ενωτική Αριστερή Πρωτοβουλία Πολεοδόμων
Χωροτακτών – ΕΑΠ ΠοΧ
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Χωροταξίας
και Πολεοδομίας
1. ΚΟΤΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
2. ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4. ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5. ΜΥΛΩΝΑ
6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

Συνδυασμός: Ανεξάρτητη Αριστερή Συσπείρωση
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων
Μηχανικών
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΔΗΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΣ
5. ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
6. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΦΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΚΑΤΣΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
5. ΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

7. ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8. ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών
Μηχανικών
1. ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΛΙΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3, ΜΑΛΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΑΝΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ναυπηγών Μηχανικών
1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
2. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης
1. ΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

Συνδυασμός: Αριστερή Συσπείρωση Εργαζομένων Χημικών
Μηχανικών
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Χημικών Μηχανικών
1. ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΔΑΡΔΑΒΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
8. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνδυασμός: Μαχόμενοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών
Περιβάλλοντος
1. ΒΡΥΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ
3. ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
4. ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΟΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6. ΣΩΤΗΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8 ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνδυασμός: Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών
1. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΓΚΙΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΚΡΙΘΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
8. ΣΥΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
2. ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α
3. ΜΟΥΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η
4. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α

Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας
1. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜ Χ
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Π
3. ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α
4. ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π
5. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ (ΠΑΚΗΣ) ΠΑΥΛΟΣ Α
6. ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Π
7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ
8. ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΜ
9. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A .
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