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ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ...
...ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: περίπτερο 4 της ΔΕΘ, όπου
και θα λειτουργούν 20 εκλογικά τμήματα.
...ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ημαθίας Λεωφόρος Στρατου 72
...ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ: Γραφεία της Νομαρχιακής
Επιτροπής Φιλίππου 26
...ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Γραφεία της Νομαρχιακής
Επιτροπής Π. Τσαλδάρη 16 (ημιώροφος)
...ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Βυζαντίου 1
...ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ: Γραφεία της Νομαρχιακής
Επιτροπής 22ας Απριλίου 1
...ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Σερρών Τέρμα Ομονοίας σε δύο εκλογικά τμήματα
...ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, όλοι οι μηχανικοί, τακτικά μέλη του ΤΕΕ, ψηφίζουμε για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του
ΤΕΕ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 7.00 μ.μ. Οι μηχανικοί θα ψηφίσουν σε τέσσερις (4) κάλπες συν την κάλπη της ειδικότητας
ή των ειδικοτήτων τους.
Από την εκλογική διαδικασία θα αναδειχθούν, για την περίοδο 2017-2019:
• Τα 155 αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, με γεωγραφική κατανομή. Από αυτά αντιστοιχούν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
24 μέλη.
• Τα τέσσερα (4) αιρετά μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με ισάριθμα αναπληρωματικά.
• Τα δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εδρεύει στην Αθήνα, και τα πέντε (5) μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, που
εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, με ισάριθμα αναπληρωματικά.
• Τα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι εξήντα
και κατανέμονται ως ακολούθως: σαράντα δύο (42) από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και από τρία (3) μέλη από τις Περιφερειακές
Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
• Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, εννέα (9) τον αριθμό: Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων, Μεταλλουργών, Ναυπηγών
Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Οι Ε.Ε. είναι πενταμελείς και τα μέλη τους συμμετέχουν στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, που έχει συνολικά
200 μέλη.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ υπέβαλαν υποψηφιότητα 21 συνδυασμοί και δύο (2) μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για τις Ε.Ε. Ειδικοτήτων υπέβαλαν
υποψηφιότητα 14 από τους συνδυασμούς, οι οποίοι κατέθεσαν υποψηφιότητες και για την Αντιπροσωπεία, καθώς και επιπλέον 14 συνδυασμοί
και ένας (1) μεμονωμένος υποψήφιος. Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο υπέβαλαν υποψηφιότητα οκτώ (8) από τους συνδυασμούς, οι οποίοι
κατέθεσαν υποψηφιότητα και για την Αντιπροσωπεία. ΕΔΩ
Συνέχεια στη σελίδα 2...
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...Συνέχεια από τη σελίδα 1
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Για την Αντιπροσωπεία (Α) του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, οι υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί με δέκα (10)
συνδυασμούς, επτά (7) εκ των οποίων αφορούν και το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ) της Κ. Μακεδονίας. Αναλυτικά:
1.
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α και ΠΣ
2.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ), Α
3.	∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (∆.Κ.Μ.), Α και ΠΣ
4.	∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α και ΠΣ
5.	∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α και ΠΣ
6.	∆ΥΝΑ.ΜΗ. - ∆υναμικοί Μηχανικοί, Α και ΠΣ
7.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Ελ.ΕΜ), Α και ΠΣ
8.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α
9.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, Α
10.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α και ΠΣ
Δείτε ΕΔΩ τους 469 (441 για «Α» και 28 για Π.Σ.) υποψήφιους Μηχανικούς για τα όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Τα μέλη που προσέρχονται για να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή
δίπλωμα οδήγησης ή την ταυτότητα μέλους ΤΕΕ.
Ένας ψηφοφόρος, μέλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μπορεί να βάλει:
- Στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μέχρι δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης για το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι τρεις
(3) σταυρούς σε υποψηφίους άλλων Περιφερειακών Τμημάτων του ίδιου συνδυασμού.
- Στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέχρι είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης.
- Στο ψηφοδέλτιο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι δύο (2)
- Στο ψηφοδέλτιο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέχρι τρεις (3)
- Στο ψηφοδέλτιο της αντίστοιχης Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας μέχρι τρεις (3) σταυρούς. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη που έχουν δύο ή και
περισσότερες ειδικότητες ψηφίζουν για όλες τις αντίστοιχες ΕΕΕ.
Τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ μπορούν να ψηφίσουν σε όποια πρωτεύουσα Περιφερειακής Ενότητας της Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται την ημέρα
των εκλογών, χωρίς καμία διαφορά. Εάν μέλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ βρεθεί σε άλλο Περιφερειακό Τμήμα ή στην Αθήνα, θα ψηφίσει μόνο για τα
Κεντρικά όργανα (Αντιπροσωπεία ΤΕΕ – με τη σταυροδοσία όμως που ισχύει σε αυτό το Τμήμα ή στην Αθήνα, Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας
και Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο). Και σε αυτές τις εκλογές θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική σάρωση των ψηφοδελτίων, ενώ τα αποτελέσματα
θα αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2310883146, 2310883170,
2310883121, 2310883118 και 2310883104 καθώς και στα e-mails: tee_thess@tee.gr και protocol-tkm@central.tee.gr
Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες για τις εκλογές όπως αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.
Για να ενημερωθείτε για το που βρίσκεται το εκλογικό κέντρο στις παρακάτω πόλεις, κάνετε κλικ στο χάρτη:
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Την τελευταία οκταετία ο κλάδος έχει γνωρίσει μαζί με τη χώρα, τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολεμικής
τους ιστορίας. Την εξαφάνιση κάθε οικοδομικής δραστηριότητας, τη δραματική μείωση των
αγοραπωλησιών των ακινήτων και τον εκμηδενισμό της –ούτως ή άλλως αδύναμης – βιομηχανικής
παραγωγής, συμπλήρωσε στο καταστροφικό για τον τεχνικό κόσμο πάζλ, μια πρωτοφανής καταιγίδα
νομοθετικών αλλαγών, που για τις ανάγκες των μνημονίων, έγιναν κυριολεκτικά στο πόδι. Αποτέλεσμα
είναι ο κλάδος σήμερα να παραπαίει, με την επαγγελματική του ύλη να έχει μειωθεί ποσοτικά και
ποιοτικά και την επιστημονική αποψίλωση της χώρας, με την μετανάστευση μεγάλου αριθμού
συναδέλφων στο εξωτερικό, να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Κατά καιρούς έχουμε ασκήσει κριτική στην έλλειψη κάθε οργανωμένης προσπάθειας από το κεντρικό
ΤΕΕ, να υποστηρίξει έμπρακτα τον κλάδο, στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Πεποίθησή μας όμως είναι, ότι
το επιμελητήριο μπορεί- αν βοηθήσουμε όλοι σε αυτό- να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016
Εκλογές
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

συμβάλει στη βελτίωση της τεχνικής παραγωγής και των όρων, με τους οποίους ασκούν οι συνάδελφοι
το επάγγελμά τους.
Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν παρατάξεις που θα ασχολούνται με την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων και την προώθηση των επιδιώξεων του κλάδου και όχι με την εξυπηρέτηση
προσωπικών συμφερόντων και την πολιτική ανέλιξη ορισμένων. Παρατάξεις που δεν θα έχουν σαν
προτεραιότητα το κόμμα ή το βόλεμά τους , αλλά την κοινωνία και το συνάδελφο.
Και εδώ έρχεται η πρόταση της Ανασυγκρότησης Μηχανικών. Αυτό που χτίζουμε καθημερινά το
τελευταίο χρόνο είναι μια αξιόπιστη Κίνηση Ευρωπαϊστών Μηχανικών που θα παράγει θέσεις και
προτάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, που σαν στόχο θα έχουν
την επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας και των μηχανικών.
Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια θα παίξει η ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα ζητήματα
που τους αφορούν και η ουσιαστική διαβούλευση μαζί τους με την χρήση διαδικτυακών εργαλείων.
Φυσικά εξίσου σημαντική είναι και η συμμετοχή και η δυνατότητα παρέμβασής μας, στα όργανα
διοίκησης του επιμελητηρίου και των κλαδικών συλλόγων, για την προώθηση των θέσεων μας, μέσω
των φορέων εκπροσώπησης των μηχανικών, στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
Για αυτό το σκοπό έχουμε ήδη συμμετάσχει με διάφορους συνδυασμούς στις εκλογές πανελληνίων,
διαπεριφερειακών και τοπικών κλαδικών συλλόγων.πετυχαίνοντας την εκπροσώπησή μας και θα
συμμετάσχουμε στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20
Νοεμβρίου, σε συνεργασία με την Κίνηση ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.

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

Δύναμή μας, η ηθική συμπαράστασή σας, για ένα
ΤΕΕ/ΤΚΜ από την αρχή !

Οι εκλογές στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθούν στο περίπτερο 4 της Δ.Ε.Θ. (δίπλα στο Αλεξάνδρειο
Μέλαθρο).
Χώρος διενέργειας εκλογών ΝΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κιλκίς - ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ Βυζαντίου 1
Πιερία - Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν. Πιερίας Π. Τσαλδάρη 16 (ημιώροφος)
Χαλκιδική - Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν. Χαλκιδικής
Ημαθίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας Λεωφόρος Στρατο 72
Πέλλας – Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν. Πέλλας Φιλίππου 26
Σερρών - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών Τέρμα Ομονοίας

είναι καιρός πια να προτάξουμε:
στον κυνισμό ΚΑΠΟΙΩΝ, την ελπίδα που θα έχει
ρεαλιστικά θεμέλια.
στην παραίτησή τους, τη δημιουργική συμμετοχή.
στη χειραγώγηση των ανθρώπων, τη σύνθεση όλων των
απόψεων και των προτάσεων, για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
στις απειλές τους, το κάλεσμα για την παραγωγική
συνεργασία, όλων των δημιουργικών δυνάμεων του
κλάδου.
στον κομματισμό τους, την ισότιμη συνεργασία με όλες
τις πολιτικές δυνάμεις, που έχουν να προτείνουν κάτι για
την ανασυγκρότηση της τεχνικής παραγωγής και τον
εκσυγχρονισμό της Ελληνικής κοινωνίας.
στον παραγοντισμό και τις "εξυπηρετήσεις" τους, την
αλληλεγγύη.
στις προσωπικές στρατηγικές και τις κλίκες, την
απαρέγκλιτη τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών
που θα προστατεύουν και θα δίνουν βήμα σε όλες τις
απόψεις.
"Φιλοδοξία" μας, είναι η δημιουργία μιας κίνησης
μηχανικών που θα "χτίσει" τις προϋποθέσεις, ώστε οι
φορείς εκπροσώπησης μας , να ξαναγίνουν χρήσιμοι για
τον κλάδο και θα βοηθήσουν την κοινωνία μας να
ξαναβρεί το βηματισμό της.
Για το μέλλον των παιδιών μας, των οικογενειών μας,
των αγαπημένων μας προσώπων.
ΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΘΟΥΜΕ!
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Οι υποψήφιοι μας για την Περιφερειακή Αντιπροσωπεία
και το Πειθαρχικό του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Συνδυασμός:
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NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΕΣΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ
ΒΗΚΑΣ
ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΓΚΑΝΙΛΑ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ
ΚΕΡΚΙΡΗ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΟΥ
ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ
ΜΗΤΡΟΥ
ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ
ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ
ΜΠΟΝΤΖΙΟΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ
ΝΑΣΤΟΣ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΛΑΤΗ
ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΜΙΧΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΜΠΙΚΟΣ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΜΑΓΚΑΤΣΑΣ
ΜΠΑΤΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΤΣΑΝΑΚΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Μαρία
Σταύρος
Κωνσταντίνος
Μιλτιάδης
Παντελής
Βικτώρια
Ιωάννης
Ιωάννης
Θεόδωρος (Τέρρη)
Γεώργιος
Αθανάσιος
Ελευθέριος
Απόστολος
Κωνσταντίνος
Σουλτάνα (Τάνια)
Αντώνιος
Παναγιώτης
Ιωάννης
Παύλος
Χαράλαμπος
Θεοδώρα (Δώρα)
Ελένη
Δημήτριος
Συμεών
Αριμνηστέα -Σοφία (Αριέττα)
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Ζήσης
Μάρθα
Ευάγγελος
Κωνσταντίνος
Δέσποινα
Νικόλαος
Θεόδωρος
Γρηγόριος
Στυλιανή (Λιάνα)
Θωμάς
Ιωάννης
Αργυρή
Παρασκευή (Εύη)
Γεώργιος
Ευάγγελος

Π
Μ
Αγρ.Τ.
Π
Π
Α
Π
Π
Αγρ.Τ.
Π
Π
Αγρ.Τ.
Π
Π
Ηλκ
Π
Π
Αγρ.Τ.
Αγρ.Τ.
Α
Α
Π
Αγρ.Τ.
Αγρ.Τ.
Μηχ. Περ.
Η
Π
Αγρ.Τ.
Χ
A
Αγρ.Τ.
Π
Π
Μ
Αγρ.Τ.
Αγρ.Τ.
Π
Π
Χ
Αγρ.Τ.
Αγρ.Τ.
Α

Ηρακλής
Δέσποινα
Γεώργιος

Π
Π
Μ

Όλγα
Θεόδωρος
Γεώργιος

Π
Π
Αγρ.Τ.

Χαράλαμπος
Κυριάκος
Πέτρος

Π
Π
Π

Δημήτριος
Δημήτριος
Βασίλειος

Π
Π
Η

Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης

Αγρ.Τ.
Π
Π

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1
ΑΡΓΥΡΟΣ
Ζαχαρίας
Π
2
ΓΙΑΝΝΟΥΤΑΚΗ
Μάρθα
Π
3
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
Ιωάννης
Αγρ.Τ.
Β ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΓΚΑΝΙΛΑΣ
Νικόλαος
Π
2
ΠΕΤΡΟΥΣ
Αλέξανδρος
Αγρ.Τ
3
ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΟΥ
Κυριακή (Κορίννα)
Αγρ.Τ

Οι υποψήφιοι μας από την Κ. Μακεδονία για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
Συνδυασμός:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ
ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΕΡΚΙΡΗ
ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΜΑΓΚΑΤΣΑΣ
ΜΑΝΟΥ
ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ
ΜΗΤΡΟΥ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ
ΜΠΟΝΤΖΙΟΣ
ΝΤΑΛΙΠΗΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΤΣΙΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ζαχαρίας
Όλγα
Μιλτιάδης
Ηρακλής
Γεώργιος
Στέργιος
Δημήτριος
Γεώργιος
Σουλτάνα (Τάνια)
Ροδάνθη
Παύλος
Δημήτριος
Θεοδώρα (Δώρα)
Ελένη
Δημήτριος
Πανταζής (Άκης)
Αριμνηστέα-Σοφία (Αριέττα)
Γεώργιος
Δημήτριος
Χαράλαμπος
Νικόλαος
Στυλιανή (Λιάνα)
Κωνσταντίνος
Ιωάννης

Π
Π
Π
Π
Π
Π
Μ
Π
Ηλκ
Π
Αγρ.Τ.
Π
Α
Π
Αγρ.Τ.
Αγρ.Τ.
Μηχ. Περ.
Η
Π
Π
Π
Αγρ.Τ.
Π
Π

Οι υποψήφιοι μας από την Κ. Μακεδονία για την
Επιστ.Επιτροπή των Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών
Συνδυασμός:

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Ελευθέριος
Νικολέτα-Θωμαή

Οι υποψήφιοι μας από την Κ. Μακεδονία για την
Επιστ. Επιτροπή των Χημικών Μηχανικών
Συνδυασμός:

ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΤΣΙΡΕΜΕ

Μάρθα
Αργυρή
Άννα

Οι υποψήφιοι μας από την Κ. Μακεδονία για την
Επιστ. Επιτροπή των Πολιτικών Μηχανικών
Συνδυασμός:

ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

Ιωάννης
Ιωάννης
Βασίλειος
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Όλοι οι υποψήφιοι με την Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων ΑΚΜΗ, στην πολυετή συμμετοχή
της παράταξης στους συλλόγους και στο Τεχνικό Επιμελητήριο έχουμε δείξει ότι διαθέτουμε όραμα, ήθος, γνώση
και εργαζόμαστε σκληρά για την επίτευξη των στόχων. Ο στόχος μας ήταν και παραμένει, η μέγιστη δυνατή
προσφορά στους συναδέλφους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στην παρούσα, δύσκολη, κατάσταση που έχει
περιέλθει όλη η κοινωνία και ειδικότερα ο κλάδος των μηχανικών, το ΤΕΕ οφείλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε μία
αναπτυξιακή πορεία. Τα προβλήματα είναι πολλά και οι μηχανικοί είναι αυτοί που μπορούν να προσφέρουν μέσω
της επιστημονικής τους γνώσης και της επαγγελματικής τους ενασχόλησης. Το ΤΕΕ αποτελεί τον τεχνικό
σύμβουλο της πολιτείας και πρέπει να λειτουργήσει επαγγελματικά, πέρα από κάθε είδους δεσμεύσεις με μοναδικό
γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και των μηχανικών.
Οραματιζόμαστε ένα Τεχνικό Επιμελητήριο που θα λειτουργεί στην αιχμή της τεχνολογίας, με σαφείς και
ξεκάθαρες διαδικασίες. Οραματιζόμαστε ένα ΤΕΕ όπου όλοι οι μηχανικοί θα προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις
τους και θα μπορούν να συμμετέχουν στις λήψεις των αποφάσεων.
Για να επιτύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει :


να αποκατασταθεί το κύρος του κλάδου των μηχανικών, μέσω της ανάδειξης του έργου τους, μέσω της

αποκατάστασης του εργασιακού τοπίου, μέσω των καίριων παρεμβάσεων με την υπόδειξη της βέλτιστης λύσης στα
κακώς κείμενα, μέσω των σαφών, ξεκάθαρων και αξιοκρατικών διαδικασιών


να ισχυροποιηθεί η τεχνική εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες μέσω της σύνδεσης της με τις σύγχρονες

απαιτήσεις και την αγορά εργασίας


να εκσυγχρονισθεί και να κωδικοποιηθεί η ισχύουσα τεχνική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις

ιδιαιτερότητες της κοινωνίας και των τοπικών συνθηκών, στοχεύοντας στη δημιουργία

σαφούς και ασφαλούς

περιβάλλοντος, φιλόξενο στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα


να υπάρξει πλήρη εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών, στην λειτουργία του ΤΕΕ αλλά και τη

λειτουργία όλων των κρατικών μηχανισμών
Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στους ανθρώπους και το περιβάλλον, φυσικό
και δομημένο, σε συνδυασμό με την βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων.
Οι άνθρωποι της ΑΚΜΗ εργαζόμαστε, με σεβασμό στους συναδέλφους και όλη την κοινωνία, στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης της χώρας, του ΤΕΕ και του κλάδου των μηχανικών. Για ένα ΤΕΕ οδηγό και όχι παρατηρητή των
εξελίξεων.
Ένα τέτοιο ΤΕΕ επιθυμούμε και πιστεύουμε ότι επιθυμεί η πλειοψηφία των Μηχανικών. Για την επίτευξη ενός
τέτοιου ΤΕΕ ζητούμε την στήριξη και την ψήφο σας.
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Υποψήφιοι Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1.
2.
3.
4.

ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η.Μ.
ΜΠΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Μ.Μ.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η.Μ.
ΧΑΤΖΗΜΠΑΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Μ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μ.Μ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μ.Μ.
ΒΑΡΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μ.Μ.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ.Μ.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ.
ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Μ.Μ.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ.Μ.
ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Μ.Μ.
ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ.Μ.
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μ.Μ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ.Μ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η.Μ.
ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μ.Μ.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
Μ.Μ.
ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μ.Μ.
ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Μ.Μ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μ.Μ.
ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Μ.Μ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
1. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Μ.Μ.
2. ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Η.Μ.

3. ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μ.Μ.
Η.Μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΣΤΑΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μ.Μ.
Μ.Μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1
2

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ

Μ.Μ.
Μ.Μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1
2

ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΥΡΓΑ ΗΛΙΑΝΑ

Μ.Μ.
Μ.Μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
1

ΚΟΥΛΟΥΜΟΥΔΙΩΤΗ

Μ.Μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
1
2

ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Μ.Μ.
Μ.Μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1

Υποψήφιοι Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων Μηχ.
1
2
3
4
5

Η.Μ.
Μ.Μ.

ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

M.Μ.

Υποψήφιοι Επιστημονικής επιτροπής Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Μ.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.

1
2
3
4
5
6

ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η.Μ.
Η.Μ.
Η.Μ.
Η.Μ.
Η.Μ.
Η.Μ.

Υποψήφιοι Περιφερειακού τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η.Μ.
2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ.Μ.
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μ.Μ.
4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μ.Μ
5 ΒΑΡΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μ.Μ.
6 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μ.Μ.
7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Μ.Μ.
8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ.
9 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ.Μ.
10 ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Μ.Μ.
11 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μ.Μ.
12 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ.Μ.
13 ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Μ.Μ.
14 ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Η.Μ.
15 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μ.Μ.
16 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ.Μ.
17 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ
Μ.Μ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.
Η.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η.Μ.

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
1.

ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μ.Μ.

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

M.Μ.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
URL: www.dpk.tee.gr, Email: panepistimoniki@dpk.gr

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ,
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!
Από το 1992 μέχρι σήμερα γνώρισες πάμπολλες κυβερνήσεις και άλλες τόσες διοικήσεις στο ΤΕΕ.
Όλοι τους δεν κουράστηκαν να σε αποκαλούν «ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας». Τι έκαναν,
όμως, για εσένα και τις ανάγκες σου;


Με τα φοροληστρικά και αντιασφαλιστικά τους νομοθετήματα, σου σφίγγουν καθημερινά τη θηλιά
γύρω από το λαιμό μέχρι να σε αναγκάσουν να φύγεις από το επάγγελμα.



Με την πιστοποίηση και τα διάφορα «μητρώα», σε μετατρέπουν σε φτηνή εργατική δύναμη για τα
μεγάλα γραφεία, εταιρείες και ομίλους, προκειμένου να αποκτήσεις «εμπειρία» και να ασκήσεις το
επάγγελμα – αν καταφέρεις να πληρώσεις και να επιτύχεις στις αλλεπάλληλες εξετάσεις που σε
περιμένουν.



Υλοποίησαν χέρι-χέρι την πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος.



Ενισχύουν τους μεγάλους ομίλους και κατάργησαν την ελάχιστη αμοιβή σου.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κλιμάκωσε την αντιλαϊκή επίθεση των προηγούμενων:
 Με το νόμο Κατρούγκαλου και τις φοροληστρικές ρυθμίσεις, το πραγματικό μηνιάτικο εισόδημα ενός
αυτοαπασχολούμενου με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 10 χιλιάδων € ανέρχεται στο …μυθικό ποσό
των 397,29 €!
 Αν, για κακή σου τύχη, δεν μπορείς να πληρώσεις, το ΚΕΑΟ σε περιμένει για να σου πάρει το σπίτι.
 Με την κατάργηση των κατώτατων αμοιβών, ελέω «απελευθέρωσης», ένα ενεργειακό πιστοποιητικό
αμείβεται με το …πριγκηπικό ποσό των 50 €, αλλά για να γίνεις ενεργειακός επιθεωρητής, θα σου
κοστίσει πάνω από 1500 € και ΑΝ τα καταφέρεις!!!
 Μια χούφτα μεγάλοι όμιλοι κερδίζουν αμύθητα ποσά από τα έργα ΣΔΙΤ και τις συμβάσεις
παραχώρησης, αλλά οι παρατρεχάμενοί τους προσπαθούν να σε πείσουν ότι «εχθρός» είναι …ο
συνάδελφος της διπλανής ειδικότητας που «σου κλέβει τα επαγγελματικά δικαιώματα»…

Τώρα σου λένε: «ΚΑΝΕ ΥΠΟΜΟΝΗ, ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ…»

Θυμήσου! Είχαμε «ανάπτυξη» όταν ξεκίνησε η επίθεσή ενάντιά σου!
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Η «ανάπτυξή» τους οδήγησε στην κρίση και σε έφερε με την πλάτη στον τοίχο, να υπογράφεις
πιστοποιητικά κτηρίων για να επιβιώσεις. Σήμερα, σου λένε να «βάλεις πλάτη» για να ξανάρθει
πάλι η ανάπτυξη – σου τάζουν μάλιστα ότι θα είναι «δίκαιη». Μόνο μια «δικαιοσύνη» γνωρίζει το
καπιταλιστικό σύστημα: πιο φτηνή δουλειά για τους εργαζόμενους για να αυξηθούν τα κέρδη για
τους μεγάλους ομίλους! Η ανάκαμψη των κερδών των μονοπωλίων συμβαδίζει με την επιδείνωση
της δικής σου θέσης.

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ!

Κυβερνήσεις κάθε είδους (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και αντίστοιχες αντιπολιτεύσεις, πολύχρωμες
ηγεσίες του ΤΕΕ και κυρίαρχες παρατάξεις έχουν από κοινού την ευθύνη για το σφαγιασμό των
δικαιωμάτων σου!

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή της πάλης για την απόκρουση των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων των κυβερνήσεων του
ευρωμονόδρομου. Χωρίς ταλαντεύσεις και «αστερίσκους», έδωσαν και δίνουν αταλάντευτα τη
μάχη ώστε οι αγώνες μας να στοχεύουν τον πραγματικό αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο και την ΕΕ.
Οι πρωτοβουλίες που πήραν για τη συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα σε μισθωτούς και
αυτοαπασχολούμενους συσπείρωσαν εκατοντάδες συναδέλφους σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις,
διαδηλώσεις, άνοιξαν δρόμους στην πάλη του κινήματος για αλλαγή των συσχετισμών σε όλα τα
επίπεδα.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ!

…ώστε οι μάχες που μας περιμένουν να δοθούν από καλύτερες θέσεις! Αλλάζοντας τους
συσχετισμούς, ΒΓΕΣ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, πρόταξε ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ και όχι τις
ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου.


Κάτω οι αντιασφαλιστικοί – φορομπηχτικοί νόμοι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ! Πλήρης αποκατάσταση των
απωλειών σε συντάξεις – παροχές – αποθεματικά! Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με
αξιοπρεπείς αμοιβές!



Άμεση και ριζική μείωση των εισφορών! Επίδομα ανεργίας και για τους μισθωτούς και του
αυτοαπασχολούμενους! Μείωση των οφειλών προς τις τράπεζες σε ποσοστό 30% για ύψος δανείων
μέχρι 300.000 € - πάγωμα χρεών προς το ΤΣΜΕΔΕ! Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις
κατασχέσεις!



Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank, με πλήρη κάλυψη του κόστους από το
κράτος και μεγάλους ομίλους!



Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους –
Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη για όλους, ανεξάρτητα από χρέη προς το Ταμείο!



Όχι στην «απελευθέρωση» και την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος! Καμιά μετατόπιση της
«τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο.

Όλες και όλοι στον αγώνα για σταθερή δουλειά με δικαιώματα,
για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές!
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΣΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ ΤΗΣ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οι εκλογές του ΤΕΕ διεξάγονται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και τον επιστημονικό κόσμο της. H Δημοκρατική
Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) επαναπροσδιορίζει τις θέσεις της ενισχυμένη με νέες δυνάμεις και σύγχρονο όραμα. Το 2013
ξεκινήσαμε μια πορεία συνεργασίας με στόχο την κοινή αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, λαθεμένων λειτουργιών και παράλληλα τη
διατύπωση μιας νέας πρότασης για το ρόλο του ΤΕΕ έναντι της Πολιτείας, της Κοινωνίας και του Έλληνα Μηχανικού. Άνθρωποι με τους
οποίους συμπορευτήκαμε επέλεξαν καιροσκοπικές, προσωπικές στρατηγικές, ενώ άλλοι ήρθαν στους κόλπους της ΔΗΣΥΜ εκτιμώντας την
συνεπή στάση μας να αντιμετωπίζουμε κάθε ζήτημα με άξονα το κοινό συμφέρον, υπό ένα καινοτόμο και ρεαλιστικό πρίσμα, σταθερά
απαρνούμενοι ακρότητες και πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των Ελλήνων Μηχανικών. Η ΔΗΣΥΜ γεννήθηκε χάρη στη συμπόρευση
ιστορικών αλλά και νέων δυνάμεων του ΤΕΕ και στη συνάντησή τους με πλήθος συναδέλφων με φρέσκες ιδέες και οράματα που επιθυμούν
ανοικτές πόρτες για να ασχοληθούν με τα κοινά των μηχανικών, πιστεύοντας στην συμμετοχική δημοκρατία.
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μετά από τρία μνημόνια και παράλληλα με την έμπρακτη απομυθοποίηση της «επαναστατικής» αντιμνημονιακής
ρητορικής, ο τεχνικός κλάδος έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλον από την κρίση. Ως ΔΗΣΥΜ πιστεύουμε ότι σήμερα το ΤΕΕ πρέπει να
πραγματοποιήσει στροφή προς την ουσιαστική και αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών του και να εντείνει την
καθημερινή έμπρακτη υποστήριξή τους. Οι προτάσεις μας εδράζονται στην εφαρμογή ενός ρεαλιστικού αναπτυξιακού μοντέλου βασισμένου
στην αξιοκρατία, επενδύοντας στην ποιότητα σε όλο στο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Έλληνα μηχανικού.
Οι επερχόμενες εκλογές του ΤΕΕ αποτελούν ορόσημο τόσο για το Επιμελητήριο και το ρόλο που έχει απολέσει ως Τεχνικός Σύμβουλος της
Πολιτείας, όσο και για τη ΔΗΣΥΜ. Θέτουμε ως προτεραιότητα την πραγματική αλλαγή στο ΤΕΕ στην κατεύθυνση της ποιοτικής
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, της αξιοκρατικής λειτουργίας του και παράλληλα της ανασυγκρότησης των δομών του,
υιοθετώντας σύγχρονες τάσεις ψηφιακής πολιτικής και νέους τρόπους διοίκησης και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. Η ΔΗΣΥΜ με την
παρούσα διακήρυξη και τις θέσεις της επιχειρεί να αλλάξει το πλαίσιο στο οποίο κινείται η μέχρι σήμερα δράση του Επιμελητηρίου. Με την
ανανεωτική μας πρόταση επιδιώκουμε την αναβίωση του ΤΕΕ ως πυλώνα στήριξης του τεχνικού κόσμου, του επιστημονικού δυναμικού και
της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Δεσμευόμαστε να δώσουμε μάχη για την ανάδειξη του Επιμελητηρίου σε φορέα γνώσης,
καινοτομίας και επιστημονικότητας, ακολουθώντας τις εξελίξεις τόσο στην οργανωτική δομή, όσο και στις επιστημονικές δράσεις.
Σήμερα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών βάζει πλώρη για τη δημιουργία ενός νέου ΤΕΕ το οποίο θα:


συμβάλλει στον εξορθολογισμό διαδικασιών και στην ανάπτυξη ενός πραγματικά αναπτυξιακού θεσμικού πλαισίου που θα κυριαρχεί η
αξιοκρατία, η αποτελεσματικότητα, η επιστημονικότητα και θα προάγει την συμμετοχή όλων των μελών του,



θέτει σε προτεραιότητα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των επαγγελματικών προοπτικών και της συνεχούς επιμόρφωσης του Έλληνα
Μηχανικού,



αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό ως ένα εκ των κρισιμότερων ζητημάτων για τον Έλληνα Μηχανικό και όχι ως πεδίο πολιτικής
αντιπαράθεσης. Με αιχμή την αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα, τη σύνδεσή της με την απασχόληση και την εφαρμογή ενός
δίκαιου ανταποδοτικού μοντέλου ενάντια στη στείρα αναδιανεμητική φιλοσοφία των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων,



απαιτεί τη διασφάλιση της μεγάλης επένδυσης των Μηχανικών στην Τράπεζα Αττικής, μέσω διεπιστημονικής τεχνοκρατικής και
αποτελεσματικής στελέχωσης της Τράπεζας, ώστε να μπορεί να αντλεί πόρους μέσα από αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες
και σύγχρονη λειτουργία χωρίς να απαιτούνται συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις.



αναδιοργανώσει τις δομές του στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της έρευνας και και προχωρώντας σε διεθνείς συνεργασίες διευρύνοντας
τις επιστημονικές και επαγγελματικές προοπτικές των μελών του, συγκρατώντας την μετανάστευση νέων μηχανικών προς το εξωτερικό.

Στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία το ΤΕΕ οφείλει να συντελέσει στην ολοκλήρωση μεγάλων τεχνικών έργων που χρονίζουν
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όπως είναι το Μετρό και να διατυπώσει εφαρμόσιμες πολιτικές για την παραγωγική ανάταξη της περιοχής και τη βελτίωση της ζωής των
πολιτών της.
Όσοι συμπορευόμαστε με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε λύσεις μαζί με όλους τους
συναδέλφους μας, ώστε το όραμα του αναγεννημένου ΤΕΕ να γίνει πραγματικότητα.
Ήρθε η ώρα η χώρα να οδηγηθεί σε νέα πορεία. Ήρθε η ώρα το ΤΕΕ να μπει σε νέα τροχιά.
Και όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για το αύριο, τη μάχη της προοπτικής για τους Μηχανικούς, την Κοινωνία και την Οικονομία!
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

20 Νοεμβρίου

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, τρία χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές
Την ΤΕΕ.
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, τρία χρόνια από τις πρ
καλούμαστε να συμμετέχουμε στις εκλογές του
καλούμαστε να συμμετέχουμε στις εκλογές του ΤΕΕ.
Εκλογές για να αναδείξουμε την Εκλογές
νέα διοίκηση
του Επιμελητηρίου και των
για να αναδείξουμε την νέα διοίκηση του Επιμ
Περιφερειακών Τμημάτων του. ΣήμεραΠεριφερειακών
όμως ζούμε ασυνήθιστες
μοιάζουν
Τμημάτων του.εποχές
Σήμερα που
όμωςδεν
ζούμε
ασυνήθιστες εποχ
διόλου με τον Νοέμβριο του 2013. Η πατρίδα
υπό2013.
μνημονιακή
ο υπό μνημ
διόλου μεμας
τον βρίσκεται
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ΠΡΕΠΕΙ να ψηφίσουμε και να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας.
του είναι σε δεύτερη μοίρα.
Υπάρχει ακόμα ελπίδα και αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο για όλους
• ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στις εκλογές του ΤΕΕ τ
ΠΡΕΠΕΙ να ψηφίσουμε και να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας.
Νοεμβρίου 2016

• ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
Νοεμβρίου 2016

στις

εκλογές

του

ΤΕΕ

την

Κυριακή

• ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την παράταξη της

20
ΔΥΝΑ.ΜΗ.

πρώτη θέση, τιμωρώντας ΟΛΕΣ τις κομματικές

• ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την παράταξη της
μας ΔΥΝΑ.ΜΗ.
έφεραν έως εδώ δίνοντας της την

• ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
το Τεχνικό
Επιμελητήριο
πρώτη θέση, τιμωρώντας ΟΛΕΣ
τις κομματικές
παρατάξεις
που

μας έφεραν έως εδώ
• ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ το Τεχνικό Επιμελητήριο
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

20 Νοεμβρίου
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Τ . Ε . Ε . ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
20 -11-2016 ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΉΦΟ ΣΟΥ ΤΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ .
Ποιοι είμαστε:
Είμαστε νέοι και παλιοί μηχανικοί, άνεργοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και ελεύθεροι επαγγελματίες
όλων των ειδικοτήτων.
Δεν έχουμε κομματικές δεσμεύσεις, κατευθύνσεις και υποχρεώσεις και δεν έχουμε βλέψεις για θέσεις
σε υπουργεία και λοιπές διευθύνσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.
Είμαστε και εμείς θύματα της κρίσης που μαστίζει τη χώρα και ιδιαίτερα τον κλάδο μας και δεν
ανήκουμε ούτε στους βολεμένους , δεξιούς και αριστερούς, ούτε στους έχοντες την άποψη ότι έχουν
την απόλυτη γνώση, τη «θεραπεία δια πάσαν νόσον και δια πάσαν μαλακίαν».
Τι θέλουμε:
Βασικές μας αρχές και επιδιώξεις είναι η ισονομία, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη.
Το ΤΕΕ να αποτελέσει την ασπίδα και το σπαθί του μηχανικού απέναντι στην αυθαιρεσία και τον
ανορθολογισμό.
Εργαλεία μας είναι:
 η ενημέρωση των συναδέλφων,
 η καταγγελία των κακώς κείμενων και
 η κατάθεση εφαρμόσιμων, τεκμηριωμένων προτάσεων έπειτα από
διαβούλευση με όλους όσους έχουν ανοιχτά μυαλά και πέρα από ιδεοληψίες.
;

συζήτηση

και

Στην παθογένεια του συστήματος που βιώνουμε, η εκλογική διαδικασία στο μεγαλύτερο επιστημονικό
φορέα της χώρας είναι, κάθε φορά, η σημαντική ευκαιρία να αλλάξουν τα δεδομένα και να δοθεί χώρος
και λόγος στο κάθε μέλος. Διασφαλίζουμε με την ψήφο μας, εκτός της διαμαρτυρίας, μια νέα
προοπτική για τον κλάδο, με την μαζική στήριξη σε συναδέλφους και συλλογικότητες που έχουν την
γνώση, την εμπειρία, την ανεξαρτησία και το θάρρος, που δεν έχουν την ανάγκη κάποιας κομματικής
ομπρέλας και που θα συμβάλλουν με πράξεις και όχι με λόγια στην κατεύθυνση της προστασίας και
της ανάδειξης του κλάδου ως ένα από τους βασικότερους πυλώνες σταθεροποίησης και ανάπτυξης
του τόπου.
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Οι πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και τρία συναπτά έτη έχουν στόχο να «εξυγιάνουν» την αγορά
εξαφανίζοντας τον «ενοχλητικό και ανεξέλεγκτο» ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό ως ανεξάρτητα
απασχολούμενο, προς όφελος των μεγάλων μελετητικών και κατασκευαστικών εταιριών. Οι προτάσεις
της ΕλΕΜ είναι οι μόνες που κατατίθενται σταθερά επί χρόνια στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΤΕΕ
εναντίον αυτής της συντελούμενης καταστροφής.

Η ΑΠΟΧΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΕ
Συνάδελφοι, επί τέλους, σηκωθείτε και πάρτε
το ΤΕΕ στα χέρια σας
μόνη ΕλΠΙΔΑ σου η ΕλΕΜ
μόνη ελπίδα τους η αποχή σου
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ ΤΚΜ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.
πολ.μηχ.
2. ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π.
ηλεκ.μηχ.
3. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Γ.
πολ.μηχ.
4. ΚΟΥΛΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ι.
πολ.μηχ.
5. ΚΥΡΤΖΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ.
πολ.μηχ.
6. ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ν.
πολ.μηχ.
7. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η.
πολ.μηχ.
8.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.
πολ.μηχ.
9.ΠΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Ε.
ηλεκ.μηχ.
10.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) Φ. πολ.μηχ.
11.ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.
αρχ.μηχ.
12.ΧΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ν.
πολ.μηχ.
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1.ΒΑΣΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ.
2.ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ.

πολ.μηχ.
τοπ.μηχ.
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

1.ΓΡΟΥΣΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.

πολ.μηχ.
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩN

1.ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.

τοπ.μηχ.

1.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ.
2.ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Π.
3.ΣΑΡΑΪΔΑΡΗ ΑΝΝΑ Μ.

αρχ.μηχ.
πολ.μηχ.
αρχ.μηχ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΕ ΤΚΜ
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Ισότητα, αξιοπρέπεια , αλληλεγγύη

Επειδή ΔΕΝ πιστεύουμε και λέμε ΟΧΙ:





Στα «αδιέξοδα» της οικονομικής κρίσης
Στην παρελκυστική τακτική των κομματικών συνδικαλιστικών παρατάξεων
Στην ιδιώτευση και στον ωχαδερφισμό
Στον τεχνοκρατισμό και την έλλειψη αξιών που αποδομούν την κοινωνία, τις παραγωγικές
δυνάμεις και την εκπαίδευση.

Πορευόμαστε:



Με τα κρίσιμα για τη ζωή μας ΕΝΑΝΤΙΑ στην κρίση
Εμπνεόμενοι από τις πανανθρώπινες αρχές της αξιοπρέπειας, της ισοτιμίας, της ισονομίας, της
ισηγορίας και της δικαιοσύνης για την Παιδεία, την Οικονομία και την Ανάπτυξη με σεβασμό στο
ανθρώπινο πρόσωπο και τις πραγματικές ανάγκες του λαού και της πατρίδας μας.

Επιδιώκουμε και Ελπίζουμε :






Σε ένα ΤΕΕ χώρο γόνιμου διαλόγου και σύζευξης μεταξύ όλων των ειδικοτήτων και εργασιακών
ιδιαιτεροτήτων
Σε Παιδεία που να λειτουργεί ως δρόμος για σχέση, προσωπική άσκηση, κοινός αγώνας και
πάλη του ανθρώπου ενάντια σε κάθε αδικία και κακό.
Σε ένα Σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία και τις αναπτυξιακές της ανάγκες.
Σε συμμετοχικές διαδικασίες για την επανάκτηση της χαμένης μας αξιοπρέπειας και της
κοινωνικής μας αυταξίας ως μηχανικών.

Ζητούμε

 τη αναγνώριση του διακριτού ρόλου μας στην εκπαίδευση και την κατοχύρωση της
επαγγελματικής και επιστημονικής μας αξιοπρέπειας.
 την αναγνώριση των αυξημένων προσόντων μας με τις πενταετείς σπουδές και τη σημαντική
επαγγελματική μας προϋπηρεσία
 την αναβάθμιση της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με αναγνώριση του διακριτού
ρόλου των μηχανικών.
Βασικές κατευθυντήριες θέσεις μας είναι:
 η εξασφάλιση της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους πολίτες της χώρας,
 η εξασφάλιση της ουσιαστικής και όχι μόνο τυπικής ισοτιμίας μεταξύ γενικής και τεχνικής
εκπαίδευσης
 η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης με προσλήψεις
προσωπικού αυξημένων προσόντων
 η εφαρμογή συνθηκών αξιοκρατίας και ποιότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα
 η διαμόρφωση ενός σχολείου ανοικτού στην κοινωνία και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες
της
 η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων και η δόμηση ενός αξιόπιστου συστήματος
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε όλη την τεχνική πυραμίδα.
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα μας δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους/τις
διπλωματούχους μηχανικούς
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Πιστεύουμε ότι :
1.

Η επιλογή στελεχών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών. Η
οργάνωση και διοίκηση, είναι βασικό γνωστικό αντικείμενο των πολυτεχνικών σχολών. Η ισοπεδωτική λογική
που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια στην επιλογή στελεχών, στέρησε επί δεκαετίες το κύρος της τεχνικής –
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2. Πιστεύουμε ότι είναι ώριμο το αίτημα για αναγνώριση του πτυχίο πενταετούς πανεπιστημιακής φοίτησης
ως Master. Η αναγνώριση αυτή αφενός θα άρει την ισοπεδωτική λογική που κυριαρχούσε τα προηγούμενα
χρόνια και αφετέρου θα αποκαταστήσει την αδικία που υφίστανται οι πτυχιούχοι ελληνικών πολυτεχνικών
σχολών σε σχέση με πτυχιούχους βρετανικών και γενικά ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
3. Θα πρέπει να αναγνωριστεί και σε αυτούς μισθολογικά η φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ), κάτι
που συμβαίνει ήδη για τους αποφοίτους ΤΕΙ. Παράλληλα απαιτείται να αναγνωριστεί μισθολογικά η
επαγγελματική εμπειρία (από την κτήση άδειας άσκησης επαγγέλματος) που αποτελεί βασικό εφόδιο του
εκπαιδευτικού τεχνικών – επαγγελματικών ειδικοτήτων. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει δυνατή η προσέλκυση στην
δευτεροβάθμια τεχνικής εκπαίδευση καταξιωμένων επαγγελματικά και επαγγελματικά ενημερωμένων
επιστημόνων.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία ενός αποτελεσματικού συστήματος εκπαίδευσης είναι η δημιουργία
ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για τους
αποφοίτους της εκπαιδευτικής δομής, με τη συμμετοχή πλην των εκπαιδευτικών φορέων και οργανισμών και
των συναφών επιστημονικών, επαγγελματικών - παραγωγικών φορέων. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η
δημιουργία των μεσαίας στάθμης στελεχών που λείπουν από όλες τις μορφές της παραγωγικής διαδικασίας.

∆εσμευόμαστε ότι:

 Θα προασπίσουμε τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών μηχανικών όλων των βαθμίδων. Τόσα
χρόνια προσπαθούμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα : ότι είμαστε μηχανικοί και δημόσιοι
υπάλληλοι, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα χρήσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η κατάσταση
αυτή πρέπει επιτέλους να αλλάξει.
 Θα αγωνιστούμε για να αποκτήσουν τα θέματα παιδείας προτεραιότητα στις δράσεις του
ΤΕΕ. Είναι απαραίτητο να ασχοληθεί επιτέλους «ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας» με ζητήματα
όπως η σύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παραγωγής, η εκπαίδευση τεχνικών κάθε επιπέδου, η
επιμόρφωση στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.
 Θα αγωνιστούμε για τη σωτηρία του ασφαλιστικού μας φορέα, για την αποτροπή της ληστείας των
αποθεματικών του και για να καταστεί αυτός πραγματικός συμπαραστάτης του εργαζόμενου αλλά και
του απόμαχου μηχανικού. Να παραμείνει ο ασφαλιστικός φορέας όλων των συναδέλφων και όχι ένας
εισπρακτικός μηχανισμός που καλύπτει ανομίες και δεν σέβεται τους εργαζόμενους που τον
χρηματοδοτούν.
 Τέλος, μέλημά μας θα είναι να φέρουμε στο κέντρο του ενδιαφέροντος του ΤΕΕ τα προβλήματα όλων
των μη προνομιούχων και ιδιαίτερα των νέων μηχανικών.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Τα αισθήματα πικρίας ή και αγανάκτησης που είναι πιθανό να έχουμε,
δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στη μη συμμετοχή μας.
Η αποχή αποδυναμώνει κάθε προσπάθεια αλλαγής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΑΜΗΡΑΣ Παναγιώτης Μ
2. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ Κυριακή Η

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ζήσης Η

3. ΑΡΣΕΝΗ Μαρία Η

4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Στυλιανή Α

5. ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ Χαρίλαος Μ

6. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ Αλέξανδρος Μ

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ Αναστάσιος Η
8. ΤΡΑΣΑΝΙ∆ΗΣ Γεώργιος Η
9. ΤΣΙΝΤΖΟΣ Πέτρος Η

20

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016
ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΕΣΥ!
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ!
Σήμερα διαμορφώνουμε τους όρους για το αύριο. Το αύριο σημαίνει ανάπτυξη,
αλλά αυτή τη φορά δίκαιη, βιώσιμη και οικολογική. Το αύριο σημαίνει επανένταξη των μηχανικών στο επάγγελμα με αξιοβίωτες απολαβές και συνθήκες
εργασίας. Το αύριο σημαίνει κοινωνική ασφάλιση για όλους.
Γι’ αυτό το αύριο, το ΤΕΕ θα αλλάξει. Από σένα. Μαζί μας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
• Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους μηχανικούς.
• Θερμοκοιτίδα νέας επιχειρηματικότητας στο ΤΕΕ.
• Συνεργατικά σχήματα μηχανικών με ισότιμη διεπιστημονική συνέργεια.
• Επιχειρηματικά σχήματα έντασης γνώσης επενδύοντας στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες.
• Σχέδιο καταγραφής, αποκατάστασης και εκμετάλλευσης του τεράστιου δημόσιου κτηριακού αποθέματος
σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς.
• Τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια με αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων
(νησιωτικότητα, φυσικό κάλλος, ορυκτοί πόροι, ιστορία, πολιτισμικός πλούτος) για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
• Κωδικοποίηση της Τεχνικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
• Άμεση υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης.
• Απλοποιημένες, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
• Το πενταετές ενιαίο και αδιάσπαστο δίπλωμα των ελληνικών Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών σχολών
και τμημάτων είναι η μόνη προϋπόθεση για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων της
ειδικότητας.
• Αναγνώριση των απαραίτητων επαγγελματικών δικαιωμάτων στις νέες ειδικότητες (Μηχανικοί Ορυκτών
Πόρων, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας & Πολεοδομίας, Μηχανικοί Παραγωγής &
Διοίκησης).
• Καμία πιστοποίηση ως προϋπόθεση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μηχανικού. Η κατάργηση
των εξετάσεων για τους Ελεγκτές Δόμησης και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές είναι μια πρώτη νίκη
μας.
• Αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης και των αντίστοιχων δικαιωμάτων στην εργασία με «μπλοκάκι»
(ΔΠΥ).
• Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, απολαβές και ωράριο για τους μισθωτούς συναδέλφους.
• Συλλογικές Συμβάσεις ΤΩΡΑ – με το μπλοκάκι μέσα.
• Επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων έργων.
fb.me/RPMcentralMacedonia

rizoengineers.wordpress.com
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#kalyte
Κεντρική
εκδήλωση ΡΠΜ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
για εργασία και για ανάπτυξη
δίκαιη, βιώσιμη και οικολογική.
για ένα TEE των μηχανικών και
όχι των μηχανισμών.
Ομιλητές

Φάμελλος
Σωκράτης

Αναπληρωτής
Υπουργός
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Νίκος Ανδρεδάκης
πολ. μηχ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11/11/2016
8Μ.Μ.
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΤΕΕ / ΤΚΜ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Aντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΗΜΑΘΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ / ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ / ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
/ ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΠΟΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ /
ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ / ΔΟΥΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΔΩΣΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΤΖΕΡΗΣ) / ΖΑΜΠΕΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΩΛΗ ΟΛΓΑ (ΟΛΙΑ) / ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
/ ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΛΙΒΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ / ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ /
ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ / ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
/ ΚΡΥΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ / ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ / ΜΑΚΝΕΑ ΚΑΡΜΕΝΑΘΑΝΑΣΙΑ / ΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ / ΜΠΕΛΕΓΚΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΜΠΟΥΡΑΣ
ΒΕΝΕΤΙΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ / ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΠΑΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ / ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ /
ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ / ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ /
ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ / ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ / ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ: ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΛΛΑ: ΔΑΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ / ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΙΕΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΝΤΑΓΛΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ / ΜΑΤΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΔΑΛΛΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ / ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψήφιοι της Κεν. Μακεδονίας στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ
ΑΛΛΗΛΟΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ / ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΚΑΛΙΒΑΤΣΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΛΙΩ) / ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ /
ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΔΩΣΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΤΖΕΡΗΣ) / ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΩΛΗ
ΟΛΓΑ (ΟΛΙΑ) / ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΡΥΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ / ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΝΩΛΗ ΟΛΓΑ (ΟΛΙΑ) / ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ / ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ /
ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΕΝΕΤΙΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ / ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΤΖΙΜΙΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ / ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ / ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποψήφιοι της Κεν. Μακεδονίας στις Επιστημονικές Επιτροπές
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ πολιτικός μηχανικός / ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πολιτικός
μηχανικός / ΘΩΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ αρχιτέκτων μηχανικός / ΜΠΟΖΙΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ μεταλλειολόγος μηχανικός / ΜΩΡΑΛΙΔΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ μηχανολόγος
μηχανικός / ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ χημικός μηχανικός / ΣΑΜΑΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ χημικός μηχανικός / ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ αγρονόμος
τοπογράφος μηχανικός / ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός /
ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός
Πειθαρχικό ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ / ΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (TΑΣΣΟΣ) /
ΚΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΜΑΣΤΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) / ΡΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΙΡΚΑ /
ΣΕΜΨΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
• Άμεση έκδοση της υπουργικής απόφασης για τους άνεργους συναδέλφους.
• Επίδομα ανεργίας – απαλλαγή από τις εισφορές.
• Επαναφορά των 100 δόσεων.
• Διαχωρισμός υγειονομικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης.
• Μείωση του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών από 37,95% σε 16,72%
(ποσοστό συμμετοχής του μισθωτού στη συνολική καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών)
• Έκπτωση εισφορών στους νέους χωρίς υποχρέωση επιστροφής
• Επανεξέταση, με σκοπό την κατάργηση, των εισφορών που επιβάλλονται σε εταιρικά
εισοδήματα.
• Αύξηση του εισοδήματος υπολογισμού της σύνταξης για όσους συνταξιοδοτηθούν την
επόμενη δεκαετία.
• Απόσυρση της απαίτησης των αναδρομικών αυξήσεων.
• Αναστολή της αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών που δημιουργήθηκαν από
1.1.2010 μέχρι 31.12.2016 με πιθανή διαγραφή τους και αντίστοιχη παραγραφή του
ασφαλιστικού χρόνου κατά τον υπολογισμό της σύνταξης.
• Διασφάλιση του Δημόσιου Χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
• Επαναφορά του Ενημερωτικού Δελτίου.
• Αξιοποίηση της περιουσίας του ΤΕΕ με τον προσφορότερο για το φορέα τρόπο.
• Δραστική περικοπή των ομάδων εργασίας.
• Αξιοποίηση του διοικητικού μηχανισμού του ΤΕΕ. Κανένας υπάλληλος «στο ψυγείο».
• Τακτική δημοσίευση των αποφάσεων.
• Δραστική περικοπή των απευθείας αναθέσεων.
• Θαρραλέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου.
• Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τα μεγάλα ζητήματα του κλάδου.
• Διαρκή επιμόρφωση των μηχανικών.
• Δραστική ενίσχυση του επιστημονικού έργου.
Χιλιάδες συνάδελφοι προσέφεραν καθοριστικά και ανιδιοτελώς στο ΤΕΕ όλα αυτά
τα χρόνια. Ακόμα περισ-σότερα μπορούν να δώσουν σήμερα με ενθουσιασμό και
ζωντάνια, χωρίς ιδιοτέλεια. Όμως δεν αισθάνονται το ΤΕΕ κοντά τους. Όλους αυτούς τους
ανθρώπους, εσένα, έχει ανάγκη το ΤΕΕ για να επανεκκινήσει, για να μπορέσει να κάνει
οριστικά παρελθόν το κατεστημένο σύστημα, για να μπορέσει να σταθεί στο πλάι όλων
όσων σήμερα δεινοπαθούν από τα μνημόνια και τη λιτότητα, για να διαμορφώσουμε όλοι
μαζί την επόμενη μέρα.
Προεκλογικά μπορεί να τάζει κανείς έργα, ανάπτυξη, βολέματα σε θέσεις ή ομάδες
εργασίας, προγράμματα ΕΣΠΑ και πάει λέγοντας. Όλοι κρινόμαστε μετά, όταν έρχεται
η ώρα να υλοποιήσουμε αυτά που προτείνουμε. Γνωρίζουμε καλά ότι οι περισσότερες
τομές που χρειάζονται στο ΤΕΕ δεν έχουν οικονομικό κόστος. Απαιτούν θέληση,
αποφασιστικότητα και κυρίως ανεξαρτησία από δεσμεύσεις, συμφέροντα και μηχανισμούς.
Εμείς μπορούμε.
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15/09/16, 29/09/16, 13/10/16, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ
περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
κάθε Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΚ
κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
CAN studio

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49
54643, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

