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Προς:
- Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ,
κ. Χρήστο Σπίρτζη

: Εξελίξεις στον κλάδο των μηχανικών αναφορικά με τα πρόσφατα
νομοθετήματα

Σχετικά :
Συνάδελφε Πρόεδρε,
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/τμήματος Δυτικής Μακεδονίας σε συνέχεια σχετικής
Έκτακτης Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τμήματος μας [1.4.14], εκφράζει την
έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις στον κλάδο μας, αναφορικά με τα πρόσφατα
νομοθετήματα (πολυνομοσχέδιο, Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων κτλ.) και τονίζει ότι
θεωρεί άμεση υποχρέωση για την διασφάλιση του Ενιαίου Μετώπου και έκφρασης του
ΤΕΕ να αποσαφηνιστούν ως προς τα:
Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Α. Η προβλεπόμενη έκδοση Π.Δ. ως προς την πολιτική του ΤΕΕ για τη διασφάλιση των
καλώς εννοούμενων συμφερόντων μας
Β. Οι υπό διαμόρφωση θέσεις μας, έναντι του διαφαινόμενου νέου χάρτη των
επαγγελματικών δικαιωμάτων, και η νομική υποστήριξή τους και το διεκδικητικό
πλαίσιο
Γ. Κατάταξη διπλωματούχων μηχανικών στο 6ο επίπεδο προσόντων
Δ. Γνωμοδότηση της με αριθμό 34/2014 της Επιτροπής ανταγωνισμού (ΦΕΚ 176 Β’ /
30-1-14]
Εργασιακά Δικαιώματα:
Α. Παροχές ασθένειας σε ανασφάλιστους μηχανικούς
Β. Απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων [Με πρόσχημα την αναδιοργάνωση υπηρεσιών με
στόχο την υποτιθέμενη αναπτυξιακή υποστήριξη της χώρας, υπάρχει ο κίνδυνος να
οδηγηθούμε σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ. Μείωση επιδόματος 3ετιών μακροχρόνια ανέργων
Δ. Κατάργηση εργοδοτικών πόρων, επιδομάτων παιδιών, ασθένειας, μητρότητας, κλπ
Ε. Διεύρυνση όρων δραστηριότητας εταιρειών υπενοικίασης προσωπικού
Ασφαλιστικά
Α. Κατάργηση πόρων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ – ΕΜΠ
Β. Συγκέντρωση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στην ΗΔΙΚΑ
Γ. Όρια φορολογικού – ασφαλιστικού ακατάσχετου
Δ. Κλείσιμο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων [πώς επηρεάζεται η τράπεζα Attica
Bank]
Ρόλος επιμελητηρίων
Α. Η αδειοδότηση των επιμελητηρίων στις επιχειρήσεις μη μέλη τους

Αιτούμαστε την άμεση ενημέρωση του Περιφερειακού μας Τμήματος, γνωστοποιώντας
μας τη σχετική ημερομηνία από μέρους σας, δεδομένου ότι υπάρχει απόφαση για
σύγκληση Διευρυμένης Αντιπροσωπείας (Παντεχνική) για τον καθορισμό της στάσης
του Περιφερειακού μας Τμήματος επί των προαναφερθέντων.
Σε αναμονή απάντησή σας.
Συναδελφικά

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης
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