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3η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας τοου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας. 

2. Ενημέρωση – συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε. 

3. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Δ.Ε. 

4. Επαγγελματικά θέματα Μηχανικών 

5. Ασφαλιστικό 

 
Παρόντες: Τσιομπάνου Μαρία Πρόεδρος, Κωτσίδης Θεόδωρος Γεν. Γραμματέας, Κακάλης Αθανάσιος, 

Τζίτζικας Γεώργιος, (Ντάβος Νικόλαος), (Παπακώστας Ιωάννης), Μαυροματίδης Δημήτριος, Γιαννακίδης 

Δημήτριος, Βασιλειάδης Θεόδωρος, (Στημονιάρης Δημήτριος), Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Γιαννόπουλος Ηλίας, 

(Ζιώγας Κωνσταντίνος), Τσολάκης Αλέξανδρος, Ντώνας Ιωάννης, Τσιαμήτρος Δημήτριος, Κεχαίδης 

Κωνσταντίνος, Ήργης Δημήτριος Ντέλμας Κωνσταντίνος, (Δεσποτίδης Κωνσταντίνος), Γκάσης Δημήτριος, 

(Παππά Μαρία), Παμπόρης Βασίλειος,  (Μωϋσιάδου  Σοφία), (Νικολή Αναστασία),  Συλλίρης Νικόλαος, 

Αμαραντίδης Στυλιανός, (Τεντσογλίδου Μαρίνα), Τζαγκαρίδου Αναστασία,  ,  

Απόντες: Μαυρίδης Γρηγόρης Αντιπρόεδρος, Τζιούτζιος Νικόλαος, Κιάνας Στέργιος, Λιάκος Θωμάς, 

Μπασδέκης  Μιλτιάδης,   Θεοχαρίδης Γεώργιος, Τέγας Μιχαήλ, Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Βογιατζή Μαρία,  

Χριστοπούλου Παρασκευή,  Χατζόγλου Γεώργιος,  Παπαδόπουλος Ιωάννης, Ιωαννίδου Ουρανία,  Καφάσης 

Περικλής, Δαλάκης Νικόλαος, Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Τσακνάκης Ιωάννης , Κοτορένης Χρήστος, 

Δισλής Βασίλειος, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Ιωάννου Ηλίας, (Συλλίρης Νικόλαος), (Αμαραντίδης Στυλιανός), 

(Τζαγκαρίδου Αναστασία). 

Οι συνάδελφοι των οποίων τα ονόματα είναι σε παρένθεση ήρθαν μετά τη διαπίστωση της απαρτίας οπότε 

και αποχώρησαν οι συνάδελφοι  Συλλίρης Νικόλαος, Αμαραντίδης Στυλιανός και Τζαγκαρίδου Αναστασία. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται το μέλος της Αντιπροσωπείας  του Τ.Ε.Ε. από το περιφερειακό τμήμα 

Καβελίδης Συμεών. 

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα: 

 

Ο πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ζητά να συζητηθεί εκτός ημερησίας το θέμα της συγκρότησης Ομάδων 

Εργασίας καταθέτοντας και διαβάζοντας  γραπτή πρόταση :  

«Συνάδελφοι ζητείται η συζήτηση ως προ ημερησίας διάταξης το θέμα της συγκρότησης από το  ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Ομάδων Εργασίας με αποζημίωση όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του1. Ουσιαστικά ζητείται η 

άποψη της Αντιπροσωπείας για την κατάθεση προτάσεων συμμετοχής σε δυνατότητες χρηματοδότησης 

πέραν του τακτικού προϋπολογισμού.  

Ως προ ημερησίας διάταξης προκύπτει δεδομένου ότι υπήρξαν συζητήσεις επί του θέματος. 

Ακολουθεί ψηφοφορία για τη συζήτηση ή όχι του του θέματος. 

Απόφαση Α1/ΑΝ/Σ3/2015 

 Μετά την θετική ψήφο 15 ατόμων αριθμός μεγαλύτερος από τα 3/5 των παρόντων αποφασίζεται η 

συζήτηση του προταθέντος εκτός Ημερησίας θέματος  μετά το 3ο αναγραφόμενο στην πρόσκληση της 

Αντιπροσωπείας θέμα. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
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Γίνεται ενημέρωση για τα νέα μέλη της Αντιπροσωπείας  

ΘΕΜΑ 2ο-3ο 
Ο πρόεδρος της Δ.Ε. ενημερώνει το σώμα για την δραστηριότητα της Δ.Ε. ( εισήγηση με αριθμό πρωτ. 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 167/18-2-2015)  

 

 
 

Εισήγηση του Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρη Μαυροματίδη στην 3η τακτική συνεδρίαση 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ  γιατις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής 

(13.6.14 έως σήμερα με πραγματοποίηση 19 συνεδριάσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ) 

 

 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις‐Σεμινάρια‐Ημερίδες 

 

 Ενημερωτική εκδήλωση με Δ. Γρεβενών «Παραγωγή ενέργειας με βιομάζα & εξοικονόμηση ενέργειας 

για τις ανάγκες ιδιωτικών & δημόσιων κτιρίων Ν. Γρεβενών» 

 Εκδήλωση «Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) & 

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης» 

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [ΣΜΠΕ] για την αναθεώρηση του Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων [ΠΕΣΔΑ] Δ. Μακεδονίας 

 Με ΣΠΕΔΕ Δ. Μακεδονίας εκδήλωση «Σ.Ε.Σ. Δυτ. Μακεδονίας 2014–2020 & Διαχείριση έργων–

Απαιτούμενες Ενέργειες Αναδόχου προς Φορέα Υλοποίησης» 

 Εκδήλωση «Περιοχές Δικτύου Natura 2000 στη Δυτική Μακεδονία» ‐ Γυμνάσιο Τσοτυλίου 

 Εκδήλωση για τη λειτουργία του νέου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών δόμησης (Κοζάνη‐ 

Φλώρινα) 

 Eντός του Μαρτίου προγραμματίζονται ενημερωτικές εκδηλώσεις ια το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, 

τις τροποποιήσεις του και την έκδοση οικοδομικής άδειας σε συνδιοργάνωση με την ΠΕΔ. 

 

 

Mόνιμες Επιτροπές 

 

Συγκρότηση 11 ΜΕ με κατάθεση προτάσεων & αναδειξη προβλημάτων.Ενδεικτικά: 

 

 Μ.Ε. Πολιτισμού: Άρθρα τιμολογίου αποκατάστασης Βυζαντινών‐μεταβυζαντινών‐ νεοτέρων 

μνημείων 

 Μ.Ε. Ενέργειας «Διατύπωση προτάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με την φορολόγηση του πετρελαίου 

θέρμανσης και τις επιπτώσεις στη Δ. Μακεδονία» 

 Μ.Ε. Περιβαλλοντος‐Ενεργειας: Παρέμβαση για την έγκριση του ΥΠΕΚΑ Τεχνικής Περιβαλ. Μελέτης 

για «Κατασκευή 3 νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών 

ΑποβλήτωνσελιγνιτωρυχείοΔΕΗ» 

 Μ.Ε. Περιβαλλοντος‐Ενεργειας: Επανεξέταση της επιλογής κατασκευής του ταινιοδρόμου μεταφοράς 

τέφρας από ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου από ανοικτού σε «σωληνωτού» τύπου 

 Μ.Ε. Ενέργειας: Πρόταση για σύσταση Δομής Παρατηρητηρίου Αποκατάστασης Εδαφών 

 Μ.Ε. Ενέργειας: Πρόταση για σύσταση Δομής Παρατηρητηρίου Αποκατάστασης Εδαφών 

 

 

Υπηρεσίες Δόμησης 

 

 Σύσταση Ο.Ε. για τις ΥΔΟΜ Δ. Μακεδονίας 

 Επιστολή TEE/ΤΔΜ προς Γ.Γ. Αποκεντρωμένης για προβλήματα υποστελέχωσης και λειτουργίας 

Υπηρεσιών Δόμησης Δήμων Δυτ. Μακεδονίας 



 3 

 Διαδοχικές συσκέψεις στην Κοζάνη υπό τη Γ. Γραμματέα για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων με 

συμμετοχή ΠΕΔ, ΟΤΑ, Δ/ντων ΥΔΟΜ. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης & ιδεατής. Εξέταση 

λύσης μετακίνησης στελεχιακού δυναμικού μεταξύ Δήμων ή διάθεσης για κάποιο χρονικό διάστημα 

στελεχών της Αποκεντρωμένης. Κατάθεση προτάσεων και προώθησή τους σε κεντρικό επίπεδο μέσω 

σύσκεψης στην ΠΕΔ 

 Υπόμνημα στην Γ.Γ. Αποκεντρωμένης με την Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και 

προτεινόμενης στελέχωσης στις Υ.ΔΟΜ. Δυτικής Μακεδονίας. 

 Με συνεργασία των ΥΔΟΜ, δημιουργία οργανογράμματος‐ βάσης δεδομένων των υπαλλήλων των 6 

ΥΔΟΜ της ΠΔΜ 

ΓΠΣ Κοζάνης – Σιδηρόδρομος 

  

o ΓΠΣ Κοζάνης με Ομάδα Εργασίας & M.Ε. Χωροταξίας. Αλλεπάλληλες συσκέψεις (με τη 

μελετητική Ομάδα του Χωροταξικού Σχεδίου για την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, με τη 

μελετήτρια ΓΠΣ Κοζάνης,με τον Αντιδήμαρχο κτλ)  

o Επεξεργασία θέσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με την αναμενόμενη διαδικασία αναθεώρησης του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου του Δήμου Κοζάνης. 

o Συζήτηση για την χωροθέτηση του σταθμού και τη συσχέτιση με το ΓΠΣ Κοζάνης (Επιστολή 

«Κινητοποίηση για κατάργηση απαράδεκτων διατάξεων Ν. 4254/2014 περί δυνατότητας 

δόμησης από ΓΑΙΟΣΕ εκτάσεων της, κατά παρέκκλιση») 

Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής για τον Σιδηρόδρομο 

  

 Η μη δημοσιοποίηση του «Πλαισίου Προβληματισμού του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τον 

Σιδηρόδρομο» όπως συζητήθηκε στην 24η συνεδρίαση έως ότου γίνουν γνωστός ο 

χρονικός, χωρικός και οικονομικός προγραμματισμός ‐σχεδιασμός αναφορικά με το 

θέμα των Δήμου Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως ΟΣΕ/ΓΑΙΟΣΕ 

και Υπουργείου. 

 Να αποσταλεί σχετική επιστολή: 

 

α. στο ΤΕΕ που να επισημαίνει τις προβλέψεις του 4254/2014 με την οποία είναι δυνατή η 

δόμηση από την ΓΑΙΑΟΣΕ οποιασδήποτε έκτασης της ανήκει (και του νυν σιδηροδρομικού 

σταθμού Κοζάνης) και να ζητείται η προσβολή του. 

β. στον Δήμο Κοζάνης και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση 

θεσμική επί του θέματος 

 Η διερεύνηση για διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης / ημερίδας για το εν λόγω 

θέμα 

 Η συνεχής παρακολούθηση του θέματος από την Διοικούσα Επιτροπή. 

Λοιπές Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ 

1) Παρέμβαση για την απαράδεκτη κατάργηση των κατώτατων ορίων του ΜΕΕΠ [μετά από 

πρωτοβουλία των εργοληπτικών επιχειρήσεων και του ΤΕΕ] 

2) Επιστολή προς Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για στήριξη Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

(ορισμό μέλους μας στην υποστήριξης‐προώθηση‐δημοσιοπόηση θεμάτων δημιουργίας του 

τμήματος 

3) Επιστολή για καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους Διπλ. Μηχ/κούς στο πλαίσιο της 

ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας 

4) Έγγραφο για Αναγκαιότητα αναγνώρισης του έργου των Μηχανικών του Δημοσίου με πρόβλεψη 

κλαδικού μισθολογίου 

5) Επιστολή για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών διαχείρισης του ΕΣΠΑ 

6) Επισημάνσεις για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής & 

Αναργύρων (Δημιουργία Ο.Ε. για το θέμα, συσκέψεις με Περιφέρεια) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
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1. Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τα τέφρας σε υποβάσεις, 

βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένων έργων [ΤΕΛΕΙΩΣΕ – αναμένεται να 

παρουσιαστεί στο Περιφ. Συμβούλιο ] 

2. Προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας για τα μεγάλα ενεργειακά έργα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία 

(σε πλήρη εξέλιξη) 

3. Εκ των υστέρων αξιολόγηση ΤΠΑ με διαδικασίες ανοικτές που αναμένεται ως η Τρίτη Φάση μιας 

σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

1) Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπ. Εργασίας, για τη «Λειτουργία 

Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής 

Οικονομίας» 

2) Συμμετοχή σε πρόταση του ΕΚΕΤΑ σε πρόγραμμα LIFE “Advanced Carbon Emission Methodology“ 

και θεματική "Climate Governance and Information" που σχετίζεται με το αποτύπωμα του 

άνθρακα και το σύμφωνο των Δημάρχων. 

3) Στήριξη προτάσεων φορέων (ΔΕΗ, ΠΕΔ, ΕΚΕΤΑ κτλ.) στο Horizon 2020 κτλ 

 

Εξωστρέφεια - Συνεργασία με Περιφέρεια & ΟΤΑ 

Έχουμε στηρίξει και θα στηρίξουμε την Περιφέρεια σε μια σειρά σοβαρών θεμάτωνκαιτηντοπική 

αυτοδιοίκηση. Ήδη έχουμε συναντηθεί και καταθέσει προτάσεις για συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, την 

Αντιπεριφέρεια Γρεβενών, το Δήμο Κοζάνης, με την ΠΕΔ, με φορείς. 

 

Αντιπεριφέρεια Γρεβενών: Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της Π.ΕΓρεβενώνμέσω της αναζήτησης 

συνεργασίας με ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 Ε‐65.Συνεργασία & σύσκεψη ΤΕΕ/ΤΔΜ με Διαχειριστική Αρχή, υπηρεσιακούς παράγοντες 

ΥΠΑΠΕΝ, ανάδοχο με θέμα τη νέα όδευση πρόταση Π.Ε. Γρεβενών. Ως ΤΕΕ/ΤΔΜ 

προκρίνουμε τη βέλτιση λύση. Αναμένεται συνάντηση εργασίας 

 Συγκρότηση ΟΕ κατόπιν αιτήσεως ΠΕ Γρεβενών για εκτίμηση κατάστασης πέτρινων 

γεφυριών & θρησκευτικών μνημείων νομού. Γενικότερα η ΟΕ θα αφορά μεταβυζαντινά & 

νεώτερα μνημεία ΠΕ Γρεβενών 

 Μελέτη μονάδας βιομάζας για τηλεθέρμανση Γρεβενών 

 Δυνατότητα συνεργασίας κ σε άλλα θέματα όπως Βιομ. Κληρονομιά, επανάχρηση 

δημόσιων κτιρίων κτλ. 

Συνεργασία με άλλους φορείς 

 Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επιτροπές διαβούλευσης Περιφέρειας, Δήμων, 

ημερίδες, προγραμμάτων, κλπ φορέων της Περιφέρειας μας.  

 Παρουσίαση της ΝΕ Φλώρινας στο Συνέδριο Αειφόρου ανάπτυξης τουρισμού 

επιχειρηματικότητας και διαβαλκανικής συνεργασίας σ στη Φλώρινα [Δεκ 2014] 

 

www.tdm.tee.gr 

Πλήρης ανακατασκευή της επίσημης ιστοσελίδας www.tdm.tee.gr του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Περισσότερες δυνατότητες, 

φιλική στο χρήστη, ευέλικτη σε αλλαγές. Προγραμματίζεται σύνδεση της με κοινωνικά δίκτυα. 

Αρχοντικό Παπατέρπου 

 Σε εξέλιξη απολύμανση. Επαναλειτουργία από τη Ν.Ε. Καστοριάς. Συζητήσεις με Π.Ε. Καστοριάς και 

Δ. Καστοριάς για αξιοποίηση του και προς όφελος των πολιτών.  

 Συζήτηση για την λειτουργική ενσωμάτωσή του στον ιστό της πόλης.  

 Ευκαιρία η πρόταση χρηματοδότησης από πρ. εταιρικής ευθύνης TAP εάν εγκριθεί. 

 

Ασφαλιστικό – Εισφορές 

http://www.tdm.tee.gr/
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Το θέμα των ήδη υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ είναι κρίσιμο για την επιβίωση των 

συναδέλφων. Οι εισφορές που απαιτούνται, ισοδυναμούν με αποκλεισμό από το επάγγελμα. Αρκεί να 

αναφερθεί ότι 68% των μηχανικών (στοιχεία ΤΣΜΕΔΕ‐ ειδοποιητήρια Α’ εξαμήνου 2014 με αυξημένες 

εισφορές εκ νόμου από 1‐7‐2011) δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές και οι εγγραφές νέων 

συναδέλφων είναι κατά 50% μειωμένες.  

 

Συνταχθήκαμε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και με τις νομικές δράσεις του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας 

αναφορικά με τα ασφαλιστικά θέματα.  

Σημειώνεται ότι την πραγματοποιήθηκε έκτακτη ενημερωτική εκδήλωση για θέματα εργασιακά και 

ασφαλιστικά του κλάδου των μηχανικών σε ανοικτή συζήτηση απότον Πρόεδρο του ΤΕΕ συνάδελφο κ. Χ. 

Σπίρτζη, όπου κλήθηκαν όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας να παραβρεθούν. Η συζήτηση ήταν αναλυτική 

και δόθηκαν απαντήσεις στον ουσιαστικό διάλογο που υπήρξε.  

Καταθέσαμε 

α)Ψήφισμα Αντιπροσωπείας για τις υπέρογκες αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές (Ιούνιος 

2014) & 

β) Αδιαπραγμάτευτες θέσεις για την ύπαρξη και βιωσιμότητα του ασφαλιστικούμαςΤαμείου (Αντιπροσωπεία 

ΤΕΕ, Δεκέμβριος 2014) 

 

Αναμένεται… 

1. Ενημέρωση – συζήτηση με την Διαχειριστική Αρχή για το νέο ΠΕΠ. Αναμένεται ο προσδιορισμός της 

ημερομηνίας από την Διαχειριστική Αρχή. 

2. Συζήτηση με την Αντιπεριφέρεια Γρεβενών για μια σειρά δράσεων [εκτίμηση αντισεισμικής 

προστασίας γεφυριών, αξιοποίηση βιοαερίου – βιομάζας, κ.α] 

3. Συνάντηση με Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και Δημοτικές Αρχές ΠΕ Καστοριάς για θέματα 

ενδιαφέροντος Καστοριάς. Σχετική συζήτηση στην κοπή πίτας του ΤΕΕ/ΝΕ Καστοριάς 

4. Συνάντηση με τους φορείς έρευνας εκπαίδευσης της Περιφέρειας και τις αντίστοιχες ΜΕ του Τμήματος 

μας 

5. Αναμένεται συγκρότηση επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας για 

όσους το επιθυμούν. Προεργασία τεχνικών απαιτήσεων. 

 
 

 
 

 

 

Ο συνάδελφος Κεχαϊδης ρωτά για το αν υπάρχει ενημέρωση από την Αθήνα για την εξέλιξη στην ενημέρωση 

για τις ηλεκτρονικές άδειες. 

Ο πρόεδρος απαντά πώς δεν υπάρχει. 

Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το Αρχοντικό Παπατέρπου.  

 

ΘΕΜΑ ΕΚ.ΗΜ.   
Συγκρότηση από το  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ομάδων Εργασίας 

Εισηγείται ο  πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Δημήτρης Μαυροματίδης : 

«Συνάδελφοι ζητείται η συζήτηση ως προ ημερησίας διάταξης το θέμα της συγκρότησης από το  ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Ομάδων Εργασίας με αποζημίωση όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του2. Ουσιαστικά ζητείται η 

                                                           

2
 Άρθρο 66 Ν. 4042/2012 «Οι διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. της 27.11 /14.12.1926 (Α` 430), όπως αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 14 του ν. 1486/1984 (Α` 161 ) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α` 137), συνεχίζουν 
να ισχύουν και να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του ν. 3833/2010.  Ειδικότερα για τις αποζημιώσεις των μελών των 
ομάδων εργασίας, οι οποίες δεν θεωρούνται συλλογικά όργανα, εφαρμόζεται η περίπτωση δ` του άρθρου 1 του από 
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άποψη της Αντιπροσωπείας για την κατάθεση προτάσεων συμμετοχής σε δυνατότητες χρηματοδότησης 

πέραν του τακτικού προϋπολογισμού.  

Η παραπάνω, ίσως αυτονόητη διαδικασία για τους περισσότερους που χρησιμοποιήθηκε ορισμένες φορές 

τα προηγούμενα χρόνια είναι αναγκαία σήμερα ώστε αφενός μεν να δώσουμε την δυνατότητα ενίσχυσης 

των πόρων του ΤΕΕ/ΤΔΜ και αφετέρου να σταθούμε στα αιτήματα υποστήριξης των φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Το σημείο το οποίο δεν θα αναλάβει το ΤΕΕ είναι η εκπόνηση μελετών που να είναι απέναντι στα 

συμφέροντα των μελών του.  

Παραδείγματα τέτοιων προτάσεων είναι η διάθεση συνεργασίας με την ΠΕ Γρεβενών για αξιοποίηση 

βιοαερίου – βιομάζας, εκτίμηση κατάστασης παραδοσιακών γεφυριών, ΚΟΙΝΣΕΠ, αξιοποίηση του 

Αρχοντικού Παπατέρπου, κλπ 

Ως προ ημερησίας διάταξης προκύπτει δεδομένου ότι υπήρξαν συζητήσεις επί του θέματος. 

 

 

Ο συνάδελφος Ντέλμας αναφέρει ότι συνδυασμός που εκπροσωπεί έχει ορίσει στο παρελθόν τα κριτήρια 

που πρέπει να διέπουν την συμμετοχή του ΤΕΕ ΤΔΜ σε μελέτες – δράσεις είτε ως συνεργαζόμενος φορέας 

είτε ως φορέας υλοποίησης.  Υπενθυμίζει  ότι ο συνδυασμός ΄΄Ενεργοί Μηχανικoί Δυτ. Μακεδονίας΄΄ είναι ο 

μόνος που έχει διατυπώσει κριτήρια .  

Η διατύπωση των κριτηρίων αυτών έχει σκοπό να προστατέψει το ίδιο το κύρος του ΤΕΕ ΤΔΜ και να 

αναδείξει τα στοιχεία της αξιοπιστίας και διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων του. 

1. Το ΤΕΕ για ευνόητους λόγους δεν πρέπει να συμμετέχει ή να υλοποιεί κατά μόνας μελέτες ή δράσεις με 

αλληλοεπικαλυπτόμενο αντικείμενο με άλλες υφιστάμενες ή προγραμματισμένες από άλλους φορείς. 

Αντίθετα οφείλει να καταδεικνύει την επιδίωξή του για την μέγιστη αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος. 

Παράλληλα η συμμετοχή του πρέπει να είναι αρκούντως δυναμική – ισχυρή ώστε να ελέγχει πλήρως το 

τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα και τον αποδέκτη του ως πραγματικά επωφελούμενο. Να υπενθυμίσω 

εδώ ότι στο παρελθόν καταγγείλαμε τη συμμετοχή του ΤΕΕ ΤΔΜ σε μελέτες ΄΄copy-paste΄΄ και σε δράσεις 

που περιόριζαν τον ρόλο του σε κομπάρσο (βλέπε πρακτικά Δ.Ε. ΤΕΕ ΤΔΜ του 2011 και πρακτικά 23ης 

Συνεδρίασης 2014). 

2. Το ΤΕΕ δεν πρέπει να υποκαθιστά έναντι ανάληψης έργου μελέτης –δράσης, ιδιώτες ή άλλους φορείς 

(Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ) καθ’ ύλην ή κατ’ επάγγελμα αρμόδιους για το ίδιο έργο. Αντίθετα οφείλει να 

καθιστά υπεύθυνους τους φορείς στην ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους και να προασπίζει τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των ιδιωτών. Κοντολογίς ΄΄έκαστος εφ ω ετάχθη΄΄. Στο παρελθόν έχουμε 

καταγγείλει το κεντρικό ΤΕΕ και το ΥΠΕΚΑ για καταστρατήγηση του Πλατωνικού Κανόνα. 

3. Η ανάληψη μελέτης ή δράσης από το ΤΕΕ οφείλει να αναδεικνύει την πρωτοτυπία της και την 

χρησιμότητα της έναντι : 

α. της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής, της αειφόρου ανάπτυξης (δηλ. της ορθολογικής 

αντιστοίχησης των διαθέσιμων πόρων προς παραγόμενα αγαθά) με αποδέκτη το κοινωνικό σύνολο. 

                                                                                                                                                                                                     

10.5.1946 νομοθετικού διατάγματος που κυρώθηκε με το ν. 28/1946 (Α` 224) και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010.» 
Παράγραφος 39 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993: «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του π.δ. 
27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ 430 Α`), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 14 του ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 1   συνεχίζουν να 
ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 
`Οι μόνιμες επιτροπές του Τ.Ε.Ε. είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που 
παραπέμπονται σ` αυτές. Στις μόνιμες επιτροπές συμμετέχουν μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και 
λοιπά μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. καθώς και άλλα μέλη του Τ.Ε.Ε,. `Οταν παρίσταται ανάγκη συγκροτούνται 
έκτακτες επιτροπές για εξέταση ειδικών θεμάτων ή ομάδες εργασίας για την εκτέλεση συγκεκριμένου κάθε φορά 
επιστημονικού έργου, στις οποίες, 
εκτός από τα παραπάνω μέλη, μπορεί να συμμετέχουν και μη μέλη του Τ.Ε.Ε.. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή 
ομάδων εργασίας κατευθύνεται από τις συγγενέστερες ως προς το αντικείμενό τους μόνιμες επιτροπές ή Επιστημονικές 
Επιτροπές Ειδικοτήτων ή απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή.» 
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β. της εξυπηρέτησης από το ΤΕΕ των κλαδικών προτεραιοτήτων, κατευθύνσεων, δικαιωμάτων και 

συμφερόντων όπως αυτά ορίζονται στο καταστατικό του (Ν 1486/1984). 

 Επιπρόσθετα η χρηματοδότηση του ΤΕΕ από τρίτους δεν πρέπει να δημιουργεί πολιτικές, οικονομικές ή 

άλλης μορφής εξαρτήσεις και δεσμεύσεις που πιθανόν προάγουν  ΄΄κατά παραγγελία συμμετοχές ΄΄ 

ή ΄΄καθ’ υπόδειξη λύσεις΄΄. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το επιστημονικό και συνδικαλιστικό κύρος 

του ΤΕΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΄΄ρευστές αλήθειες΄΄ τρίτων που εισρέουν στο ΤΕΕΤΔΜ 

(αναζητώντας την συμμετοχή του) πιθανόν  έχουν στόχο να δημιουργήσουν ΄΄τα στερεά ψέματα΄΄ 

που  τους εξυπηρετούν. 

4. Το ΤΕΕ οφείλει να ελαχιστοποιεί κάθε φορά την δαπάνη ανάθεσης μελέτης ή δράσης που αναλαμβάνει 

υπό τους προαναφερθέντες όρους αποδεικνύοντας έμπρακτα τον σεβασμό στην διάθεση και διαχείριση 

του δημόσιου χρήματος. 

 

 

Απόφαση Α2/ΑΝ/Σ3/2015 

 

Η Αντιπροσωπεία ομόφωνα κατά περίπτωση συναινεί στην παραπάνω πρόταση. Η Διοικούσα Επιτροπή θα 

εξειδικεύει κατά περίπτωση. 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
Γίνεται συζήτηση για το ασφαλιστικό κυρίως για τις θέσεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. που στάλθηκαν στην 

Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα για το ασφαλιστικό  στις 19-21 Δεκεμβρίου 2014 ( συνεδρίαση στην 

οποία παρευρέθηκε και η πρόεδρος της Αντιπροσωπείας)  καθώς και τη ανοικτή συζήτηση για το 

ασφαλιστικό που έγινε στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. στην Κοζάνη στις 20 Ιανουαρίου 2015  με την παρουσία του 

προέδρου του Τ.Ε.Ε. συν. Χρήστου Σπίρτζη  

Ο συνάδελφος Παμπόρης  αναφέρει σχετικά  

Συνάδελφοι,  
ως πολίτες και επιστήμονες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί έχουμε θέσει στο στόχαστρο 

όσους ευθύνονται για τα δεινά που έχουμε υποστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ειδικότερα, 

τα τελευταία της κρίσης, όπως και για τις αλαζονικές και ανερμάτιστες συμπεριφορές μεταξύ 

άλλων και συναδέλφων βουλευτών και παραγόντων που βρίσκονται στα κέντρα διαβούλευσης 

και λήψης αποφάσεων. 
Εδώ και εφτά χρόνια αποτελούμε κλάδο υπό πρωτοφανή διωγμό, στοχοποιημένοι από τα 

μνημόνια και τα μέσα προπαγάνδας τους, όπως άλλωστε και η συντριπτική πλειονότητα της 

ελληνικής κοινωνίας. Για αυτό επισημαίνουμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες  αναλογιζόμενοι τι 

έχουμε υποστεί εξ αιτίας της «ενορχηστρωμένης» πολυεπίπεδης επίθεσης που δεχόμαστε ως 

εργαζόμενοι πολίτες και επιστήμονες.  
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ   
Η πρωτοφανής ανεργία που υπήρχε τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα, στον τομέα των κατασκευών 

που απασχολούσε το 1/3 του ενεργού πληθυσμού, επιδεινώθηκε από κυβερνητικές αποφάσεις ήδη 

από το 2005 μέχρι το 2010 και από κει και πέρα έλαβε τις σημερινές εφιαλτικές διαστάσεις. Αρκεί να 

θυμηθούμε: 
 τον ΦΠΑ στην οικοδομή, 

 τις Αντικειμενικές Αξίες, διπλάσιες και τριπλάσιες των εμπορικών, 

 τη σταδιακή εκμηδένιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

 την επιβολή ΕΝΦΙΑ, 

 τη γενικευμένη οικονομική κρίση που έφερε το πρόγραμμα της Εσωτερικής Υποτίμησης και την 

συνεπακόλουθη γενική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και 

παράγοντες που επέφεραν την καταβαράθρωση της οικοδομικής δραστηριότητας σε ποσοστά 

εξαθλίωσης για τον τεχνικό κόσμο, οδηγώντας, πέραν του κλάδου των μηχανικών, σε λουκέτα 

χιλιάδες επιχειρήσεις και γραφεία, 150 περίπου διαφορετικών επαγγελματιών, προμηθευτών και 

τεχνικών. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ 
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Λόγω των εσφαλμένων πολιτικών χειρισμών τα τελευταία είκοσι χρόνια, από όλες τις Ελληνικές 

Κυβερνήσεις, σήμερα έχουμε καταλήξει στη φυσική εξόντωση των συναδέλφων και των οικογενειών 

τους παρόλο που το  ΤΣΜΕΔΕ ήταν ένα εκ των υγιέστερων ασφαλιστικών οργανισμών της χώρας, ο 

οποίος σημειωτέον δεν έχει ποτέ λάβει στην ιστορία του κρατική ενίσχυση, που εξελίσσεται ως 

ακολούθως: 
 εντάσσεται το ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ, χάνοντας την διοικητική του αυτονομία, 

 μειώνονται οι συντάξεις  κατά 50% σε ετήσια βάση, 

 υφαρπάζεται το 53,5% του αποθεματικού με το PSI, δημιουργώντας ζημία στο Ταμείο της τάξης των 

2 δις €, 

 επιβάλλονται συνεχείς αυξήσεις στις εισφορές φθάνοντας  μέσα στην οικονομική κρίση σε υπέρογκα 

ποσά, παρότι το Ταμείο ακόμη και στη σημερινή κατάσταση του κλάδου είναι πλεονασματικό, 

 συνεχίζεται η άρνηση εκταμίευσης 750 εκ. € που χρωστά το κράτος στο Ταμείο από το 1993, 

 παραμένει παρανόμως ανενεργός ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Ταμείου από το 2005, παρότι οι 

συνάδελφοι πληρώνουν εισφορές για αυτόν χωρίς καμία απολαβή, 

 το 65% των ελευθέρων επαγγελματιών και των οικογενειών τους διάγει το 2014 χωρίς 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθόσον οι συνάδελφοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις υπέρογκες 

εισφορές τους, 

 οι οφειλόμενες εισφορές των μηχανικών προς το Ταμείο, μετατρέπονται σε φορολογικές 

υποχρεώσεις και μέσω του ΚΕΑΟ καταλήγουν στις εφορίες που προχωρούν σε παντός είδους 

κατασχέσεις, 

 μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2015 και ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης θα αποσπαστεί από το ΤΣΜΕΔΕ 

με στόχο τον εκμηδενισμό της επικουρικής σύνταξης και 

 τέλος, επίκειται η υλοποίηση του σχεδίου της ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ με στόχο το λουκέτο στο 

ΤΣΜΕΔΕ και την υφαρπαγή και του υπολοίπου αποθεματικού του, της τάξης των 2 δις €, της ακίνητης 

περιουσίας του Ταμείου, καθώς και της Τράπεζας Αττικής και της κατάργησης της Εγγυοδοσίας 

ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
Εν μέσω αυτής της επαγγελματικής εξαθλίωσης, με μηδενική οικοδομική δραστηριότητα, μαίνεται 

και η φορολογική επίθεση με: 
 την κατάργηση του φορολογούμενου Τεκμαρτού Εισοδήματος, 

 την κατάργηση του αφορολόγητου, 

 τη συνδυαστική φορολόγηση με Έσοδα – Έξοδα και Τεκμήρια, 

 την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών και μετατροπή της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας σε 

εμπόρευμα, 

 τη φορολόγηση με 26% από το πρώτο ευρώ, 

 την επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος και 

 την επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης 

Ενώ τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα τον υποτριπλασιασμό του μέσου εισοδήματος των μηχανικών 

και τον υπερτετραπλασιασμό των φόρων, ο κατάλογος του οπλοστασίου εναντίον της υπόστασης 

ενός από τους βασικότερους αναπτυξιακούς κλάδους της χώρας δεν έχει τελειωμό. 
ΝΟΜΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 
Το σκηνικό της καταστροφής συμπληρώνουν αδιάκοπες και στρατηγικά ασυνάρτητες αλλαγές του 

θεσμικού πλαισίου σε όλα τα επίπεδα που καθορίζουν: την πολεοδομική νομοθεσία, την εθνική 

χωροταξία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, την άσκηση 

του επαγγέλματος του μηχανικού, οι οποίες, παρά τη δήλωση προθέσεων εκσυγχρονισμού, 

αποτελούνται, στην πλειονότητά τους, από γονατογραφήματα και φωτογραφικές ή ανεφάρμοστες 

διατάξεις ατάκτως ερριμένες, χωρίς καμία συνοχή, που αλλάζουν από μέρα σε μέρα, αναλόγως τις 

ανάγκες των διαπλεκομένων, που καλείται μία ανεπαρκής και σαστισμένη δημόσια διοίκηση να φέρει 

εις πέρας. 
Μέσα δε σε αυτήν τη θεσμική παράνοια έρχεται και η εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

των διπλωματούχων μηχανικών με τα ΤΕΙ και τα κολλέγια, ώστε να συντελεστεί η πλήρης θεσμική 

αποδιοργάνωση και στην ανώτατη βαθμίδα του τεχνικού κόσμου. 
Συνάδελφοι,  
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Πρόκειται περί μιας καλοσχεδιασμένης επίθεσης που δεν έχει υποστεί, σε περίοδο ειρήνης, 

κανένας λαός γενικότερα και κανένας επιστημονικός κλάδος ειδικότερα. Οι προφανείς λόγοι 

αυτού του απαράδεκτου σχεδίου σε ότι αφορά στους μηχανικούς συνοψίζονται: 
 Στο βίαιο περιορισμό της άσκησης του επαγγέλματος του αυτοαπασχολούμενου ελευθέρου 

επαγγελματία μηχανικού προς όφελος των μεγάλων μελετητικών γραφείων και κατασκευαστικών 

εταιρειών της χώρας και του εξωτερικού. 

 Στον εξαναγκασμό σε μετανάστευση των ανέργων μηχανικών κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες, 

τώρα που η μέση ανατολή φλέγεται, με στόχο έτοιμο και φθηνό τεχνικό και επιστημονικό 

προσωπικό υψηλού επιπέδου, που, ειδικά στους νέους μηχανικούς, θυμίζει «παιδομάζωμα». 

 Στη συνέχιση της πρωτοφανούς για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα ποινικοποίησης του επαγγέλματος. 

 Στη βίαιη «υπαλληλοποίηση» των ανέργων μηχανικών με άθλιες αμοιβές. 

 Στην καταρράκωση οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας στην χώρα, ώστε να παραμείνει 

αποικία χρέους για δεκαετίες. 

 Στον πλήρη έλεγχο του χώρου των κατασκευών και των επενδύσεων σε τεχνικά έργα, μέσω της 

εγγυοδοσίας μόνο από τις συστημικές τράπεζες. 

 Στη δια της βίας υποτίμηση των φυσικών πόρων και του ελληνικού φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος, προς όφελος «επενδυτών» και δανειστών. 

 Στον περιορισμό των συντάξεων στην βασική, δηλαδή το επίδομα των 360 €, προς όφελος των 

ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. 

 Στην απαξίωση, μέσω της οικονομικής εξαθλίωσης, των συλλογικών και των επιστημονικών 

φορέων μη εξαιρουμένου και του ΤΕΕ, ώστε να εξαφανιστεί οποιαδήποτε κλαδική αντίσταση.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

 Να συνδεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές με τα καθαρά εισοδήματα που προκύπτουν από την 

άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος. Ενώ το σύστημα είναι ανταποδοτικό όπως είπαμε, ενώ οι 

εισφορές των μισθωτών είναι ανάλογες των μισθών τους, οι εισφορές των ελευθέρων 

επαγγελματιών δεν είναι ανάλογες των κερδών τους ή έστω του τζίρου τους. 

Δεν θα έπρεπε; 

Αφού τελικά οι ασφαλιστικές εισφορές δεν γεμίζουν έναν προσωπικό μας κουμπαρά που θα 

σπάσουμε όταν γεράσουμε, και είναι φορολογία, δεν θα έπρεπε να είναι ανάλογες των 

δυνατοτήτων του καθενός; Άρα, ανάλογες των εισοδημάτων, δηλαδή των κερδών της ατομικής  

επιχείρησης; 

Όχι λένε οι κυβερνώντες τόσα και τόσα χρόνια. Είτε είσαι άνεργος είτε βγάζεις 100.000€ το χρόνο θα 

πληρώνεις ως ασφάλιστρα το ίδιο ποσό. 

 Να σημειώσουμε εδώ ότι μέχρι και την 5η ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική η μετάβαση 

ανά τριετία. Δηλαδή, το εύλογο ταβάνι είναι στα 649,37€.Ποσό πολύ υψηλό 

 Πρέπει να αποσυνδεθεί η ιδιότητα του μηχανικού απο το Ασφαλιστικό ταμείο. Άνεργος μηχανικός με 

καρτα ανεργίας ειναι αναγκασμενος να πληρώνει εισφορές...σημειωτεον δεν δικαιούται  επίδομα 

ανεργίας 

 ΑΜΕΣΗ κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου που αυξάνει τις εισφορές (επισύναψη πίνακα) και 

ΑΜΕΣΗ ψήφιση νέου που μειώνει τις εισφορές για τους μεν ελευθέρους επαγγελματίες  ανάλογα με 

τα κέρδη τους στο 10% και για τους μισθωτούς ανάλογα με τον μισθό τους. 

Με τιμή 

Παμπόρης Βασίλειος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

………………….. 

Η συν. Παππά Μαρία  σημειώνει την ανάγκη παρέμβασης και για τις κρατήσεις των δημοσίων Υπαλλήλων 

στο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ που οδηγεί χωρίς επιπλέον παροχές στην μείωση των αποδοχών συγκριτικά με όλου τους 

άλλους εργαζόμενους των υπηρεσιών. 

 

Απόφαση Α3/ΑΝ/Σ3/2015 
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Το θέμα του ΤΣΜΕΔΕ ως θέμα που διαχρονικά απασχολεί όλους του συναδέλφους Μηχανικούς, ιδιαίτερα 

τους ελεύθερους επαγγελματίες που μαστίζονται από την κρίση με πρόβλημα άμεσης επιβίωσης, αποτελεί 

θέμα που παρακολουθεί κατά προτεραιτότητα  το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Στη συγκυρία αυτή αναμένει τις εξαγγελίες 

της νέας κυβέρνησης επί του θέματος.  

 

ΘΕΜΑ 5ο 
Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Τσιομπάνου Μαρία αναφέρεται στην πολύπλευρη κρίση που περνά 

ο κλάδος των μηχανικών  την  περίοδο που διανούουμε σε όλους του χώρους δουλειάς και για όλες τις 

ειδικότητες των συναδέλφων.  

Εκφράζει την αγωνία για ενέργειες που πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  για την στήριξη των 

συναδέλφων. 

Στην κατεύθυνση  αυτή προτείνει την συγκέντρωση ανά χώρο και κλάδο δουλειάς  ( π.χ. εργολήπτες , 

δημόσιοι υπάλληλοι, μελετητές, υπάλληλοι ΔΕΗ, εκπαιδευτικοί  κλπ) όλων των βασικών προβλημάτων και 

αιτημάτων που αντιμετωπίζουν ώστε να γίνει στη συνέχεια μία πιο οργανωμένη προσπάθεια προβολής και 

στήριξης από την διοίκηση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

Για το θέμα αυτό μπορεί να ασχοληθεί και η Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων του Τμήματος .   

 

Απόφαση Α4/ΑΝ/Σ3/2015 

Θεωρούμε απαραίτητη τη συνδρομή του ΤΕΕ, για την αντιμετώπιση της σωρείας προβλημάτων (ανεργία, 

ασφαλιστικές εισφορές, μειωμένες αμοιβές μηχανικών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα) που έχουν 

δημιουργηθεί κυρίως λόγω  της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία έξι χρόνια. Για το 

λόγο αυτό Η αντιπροσωπεία συμφωνεί ομόφωνα να αναλάβει η  Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων 

του Τμήματος  την καταγραφή των προβλημάτων και τη δημιουργία προτάσεων με στόχο την επίλυσή τους σε 

συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις των μηχανικών. 

Λύεται η συνεδρίαση  

 

Για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Η Πρόεδρος                        Ο Αντιπρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                 

 

 

 

Τσιομπάνου Μαρία           Μαυρίδης Γρηγόριος              Κωτσίδης Θεόδωρος  


