
4η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας τοου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

Πέμπτη  11 Ιουνίου 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. Οικονομικός απολογισμός 2014 – Οικονομικός προϋπολογισμός 2015. 
 

 

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

Μαυροματίδης Δημήτριος, Χριστοπούλου Παρασκευή,  Γιαννακίδης Δημήτριος, Βασιλειάδης 

Θεόδωρος, , Στημονιάρης Δημήτριος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Γιαννόπουλος Ηλίας, Κοσμίδης 

Βασίλειος, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Ντώνας Ιωάννης, Τσιαμήτρος Δημήτριος, Κεχαίδης 

Κωνσταντίνος, Ήργης Δημήτριος, Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος,  Ντέλμας Κωνσταντίνος, 

Γκάσης Δημήτριος, Παμπόρης Βασίλειος,   Συλλίρης Νικόλαος, Αμαραντίδης Στυλιανός, 

Τεντσογλίδου Μαρίνα, Τζαγκαρίδου Αναστασία,  Δισλής Βασίλειος. 

Απόντες: Κακάλης Αθανάσιος, Τζιούτζιος Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος, Κιάνας Στέργιος, Λιάκος 

Θωμάς, Ντάβος Νικόλαος, Παπακώστας Ιωάννης, Μπασδέκης  Μιλτιάδης, Τέγας Μιχαήλ, 

Αντωνιάδης Βασίλειος, Θεοχαρίδης Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Βογιατζή Μαρία, 

Χατζόγλου Γεώργιος, Ιωαννίδου Ουρανία,  Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καφάσης Περικλής, 

Δαλάκης Νικόλαος, Τσολάκης Αλέξανδρος, Δεσποτίδης Κωνσταντίνος,  Παππά Μαρία, 

Μωυσιάδου Σοφία, Τσακνάκης Ιωάννης,  Νικολή Αναστασία, Κοτορένης Χρήστος, 

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Ιωάννου Ηλίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. θέτει Εκτός  Ημερησίας 

Διάταξης το θέμα του ασφαλιστικού.  

Ομόφωνα αποφασίζεται να συζητηθεί εκτός Η/Δ του θέμα του ασφαλιστικού   

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ανακοινώσεις από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 



Ο πρόεδρος της Δ.Ε. ενημερώνει το σώμα για την δραστηριότητα της Δ.Ε. ( εισήγηση με 

αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 479/12-6-2015)  

 
 Εισήγηση στην 4η τακτική συνεδρίαση 2015 της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής (18.2.15 
έως σήμερα με πραγματοποίηση 8 συνεδριάσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ) -  
 
Δημήτρης Μαυροματίδης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ, 11-6-2015 
 
 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις ‐ Ημερίδες 
 

 Ενημερωτική εκδήλωση – διάλεξη – τιμητική βράβευση ομότιμου καθηγητή 
ΕΜΠ Θ.Τάσιου «Κορύφωση της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας στην 
Αλεξάνδρεια»(Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς, 16/5/2015) 

 Συνδιοργάνωση και συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ 
«Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊοντων στη δόμηση»(Θεσσαλονίκη, 11‐ 
12/6/2015) 

 Φιλοξενία ημερίδας Δικτύου Μεσόγειος SOS στο πλαίσιο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Μάρτιος 2015) 

 Φιλοξενία εσπερίδας Συνδέσμου Εργοληπτών Δυτ. Μακεδονίας (Απρίλιος 2015) 
 
Mόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΔΜ 
 

 Συνάντηση εργασίας Μ.Ε. Ενέργειας με στελέχη των τηλεθερμάνσεων της 
Δυτικής Μακεδονίας για τη διαχρονική επάρκεια τροφοδοσίας των Τ/Θ. 

 Συνάντηση εργασίας Μ.Ε. Αντισεισμικής & Πολιτικής Προστασίας με τον 
εκπρόσωπο των Αμεα Κοζάνης κ. Κούτσιανο για θέματα προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια. 

 
Ο.Ε. για το ΓΠΣ Κοζάνης (+ Σιδηρ. Σταθμός Κοζάνης) 
 

 Συμμετοχή και κατάθεση εμπεριστατωμένων προτάσεων στη συνεδρίαση της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το ΓΠΣ Κοζάνης (στάδιο Β2) και θέσεις 
αναφορικά με το σιδηρόδρομο και τη συσχέτισή του με το ΓΠΣ Δ.Κοζάνης (+ 
Μ.Ε. Χωροταξίας & πολεοδομίας) 

 Παρουσίαση των παρατηρήσεων-προτάσεων της Ο.Ε. στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
 Συναντήσεις επί του θέματος και για άλλα πολεδομικά ζητήματα της πόλης με 

τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη 

 
Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 
 Παρέμβαση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του 

Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας [παρέμβαση για τις τηλεθερμάνσεις] 



 Επιστολή προς Πρόεδρο ΑΣΕΠ για «φωτογραφική» προκήρυξη προσλήψεων στη 
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (προκήρυξη 1Κ + απάντηση ΔΕΗ) 

 Υποβολή υπομνήματος προς Υπουργό Π.Α.Π.ΕΝ. κ. Λαφαζάνη με θέσεις-
προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και παρέμβαση 
στην σχετική συζήτηση με τους φορείς [Κοβεντάρειο 24.03.2016] 

 Στήριξη νέου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Δυτ. 
Μακεδονίας (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016) – Συγχαρητήρια επιστολή προς 
Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κ. Αντώνη Τουρλιδάκη.  

 Καταθεση προτάσεων για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. 
Μακεδονίας 2014-2020. 

 Καταθεση προτάσεων στην Περιφέρεια στο Πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του TAP 

 
Πτολεμαϊδα V 

 
 Παρέμβαση του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την κατασκευή 

της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαιδα V 
 ΣεπλήρηεξέλιξηηπρωτοβουλίαΤΕΕ/ΤΔΜ με την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και 

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Προετοιμασία αξιοποίησης των 
μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στην περιοχή», που αφορά στη μεγιστοποίηση 
των θετικών επιπτώσεων για την τοπική κοινωνία, από την κατασκευή της νέας 
λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαϊδας V. 

 Συναντήσεις με Πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε., την αρμόδια Δνση Μελετών της ΔΕΗ 

 
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 
 

 Αναμένονται πρωτοβουλίες σχετικά με τον 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 

 Ομάδα εργασία για την δυνατότητα υποστήριξης με βιομάζα και ξηρό 
λιγνίτη/ξυλίτη τηλεθέρμανσης Γρεβενών. Ολοκληρωθηκε η προσκληση 
εκδηλωσης ενδιαφεροντος για τη συγκροτηση της Ο.Ε. Αναμενεται αποφαση 
Δ.Ε.. Χρόνος παράδοσης περίπου 1 χρόνος. Αναμένεται η σχετική σύμβαση με 
την Πτολεμαϊδα 5. 

 Συγκρότηση ΟΕ κατόπιν αιτήσεως ΠΕ Γρεβενών για εκτίμηση κατάστασης 
πέτρινων γεφυριών & θρησκευτικών μνημείων στο νομο (βυζαντινά, 



μεταβυζαντινά & νεώτερα μνημεία ΠΕ Γρεβενών). Συνεργασία και συσκέψεις με 
ΕΦΑ Γρεβενών, στελέχη Αντιπεριφέρειας Γρεβενών. .Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ ήδη έχει 
ξεκινήσει το έργο της. Αναμένεται εντός του μηνός να υπογραφεί και η σχετική 
Προγραμματική Σύμβαση. 

 
Διάφορα 

 
  Συνάντηση γνωριμίας Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ με βουλευτή ΑΝΕΛ Π.Ε. Κοζάνης κ. 

Κάτανα όπου τέθηκαν και θέματα που απασχολούν τον κλάδο. 
 Κοινή Συνάντηση Επιστημονικών Επιμελητηρίων με πρωτοβουλία του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ 
 Τοπικός Πόρος 
 Κοινή δράση με επικεφαλή το ΤΕΕ με Επιτροπές, Ομάδες Έργου κλπ 
 Συστηματιοποίηση των συναντήσεων ανά δύο μήνες 

 
Ασφαλιστικό ‐ Εισφορές 

 
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. οι εγγραφές νέων συναδέλφων κατά 50% μειωμένες.  

 
Συνταχθήκαμε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και με τις νομικές 
δράσεις του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με τα ασφαλιστικά 
θέματα.  

 
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) 
 
ΣΗΜΕΡΑ: 
α) Έχει απορριφθεί από το ΣΤΕ η προσφυγή του ΤΕΕ για τις 
υπέρογκες αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές 
 
Β) Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, παρά περί του αντιθέτου υποσχέσεις, 
καμία νομοθετική παρέμβαση κατάργησης των υπέρογκων από 1‐7‐2011 
και αναδρομικά εισφορών (στο τελευταιο νομοσχεδιο 5/6/2015 και για 
ασφαλιστικα ζητήματα, καμία αναφορα στο ΤΣΜΕΔΕ 
 



Γ) Αναμένεται μέχρι 30/6/2015 η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Β’ εξαμήνου 
2015 (πληρωμή μέχρι 30/7/2015). Με αυξημένες εισφορές (υποχρεωτική 
μετάταξη σε γ’ ασφ. Κατηγορία), ενώ αναμένονται και τα αναδρομικά 
 
Πρέπει να αποφασίσουμε κινητοποιήσεις άμεσα για το θέμα [στην τρέχουσα 
Αντιπροσωπεία] 

 
Αναμένονται… 

 
 Ενημέρωση – συζήτηση με την Διαχειριστική Αρχή για το νέο ΠΕΠ. 

Έγινεμιαπρώτη ενημερωτική συνάντηση ανοικτή σε όλους τους φορείς και 
εκκρεμεί μια εξιδικευμένη με μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

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

 Αναμένεται συγκρότηση επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων μηχανικών 
Δυτικής Μακεδονίας για όσους το επιθυμούν. Προεργασία τεχνικών 
απαιτήσεων. Εσης ενσωμαρτωμένη στην ιστοσελίδα μας, εφαρμογή 
ηλεκτρονικούγραφείου εύρεσης εργασίας μηχανικών. 

 Διοργάνωση με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, δύο ενημερωτικών εκδηλώσεων (Κοζάνη – 
Καστοριά) με θέμα «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2013 με τις 
τροποποιήσεις του» 

 Απάντηση της Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας σε ενημέρωση εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
σχετικά με την Π.Σ. «Εκ των προτέρων, ενδιάμεση και εκ των υστέρων 
αξιολόγηση ΕΑΠ 2007‐2011» 

 Επίσκεψη στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ του Αντιπεριφερειάρχη Υγειας & Πρόνοιας κ. 
Γιαννακίδη για συζήτηση στο θέμα της εκπόνησης επιδημιολογικής Μελέτης για 
την Περ. Δυτ. Μακεδονίας. 

 Επανασύσταση διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για τη Βιομηχανική 
Κληρονομιά. 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 και οικονομικός προϋπολογισμός 

2015. 

 

Γίνεται παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού έτους 2014 όπως εγκρίθηκε από τη Δ.Ε. του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

 

Απόφαση Α4/Σ4τακτική/ΑΝ/2015 



Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2014, όπως κατατέθηκε με τη σχετική 

εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του Τμήματος (αρ.πρωτ.: 358/8.05.2015) και 

εγκρίθηκε από τη Δ.Ε.. 

Επικυρώνεται αυθημερόν 

 

Γίνεται παρουσίαση του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2015 όπως εγκρίθηκε από τη Δ.Ε.   

 

Απόφαση Α5/ Σ4 τακτική/ΑΝ/2015 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2015 που κατατέθηκε με τη σχετική 

εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του Τμήματος (αρ.πρωτ.:358/8.05.2015) και 

εγκρίθηκε από τη Δ.Ε. 

Επικυρώνεται αυθημερόν  

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΔΜ  (11-6-2015) 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής:  

 

Α) Έχει απορριφθεί από το ΣΤΕ η προσφυγή του ΤΕΕ για τις υπέρογκες αναδρομικές 

ασφαλιστικές εισφορές (Φεβρουάριος 2015) 

Β) Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, παρά περί του αντιθέτου υποσχέσεων και σχετική 

υπερώτηση 41 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, καμία νομοθετική παρέμβαση κατάργησης των 

υπέρογκων και αναδρομικά  από 1-7-2011 εισφορών (στο τελευταιο νομοσχεδιο 5/6/2015 το 

οποίο αφορούσε και ασφαλιστικα ζητήματα, καμία αναφορα δεν έγινες στις εισφορές 

μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ 

Γ) Αναμένεται μέχρι 30/6/2015 η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων α’ εξαμήνου 2015 (πληρωμή 

μέχρι 30/7/2015). Με αυξημένες εισφορές (υποχρεωτική μετάταξη σε γ’ ασφ. Κατηγορία), ενώ 

αναμένονται και τα αναδρομικά αυτής της περιόδου (4 χρόνια, περίπου 3000). 

Για το ασφαλιστικό, το ΤΕΕ/ΤΔΜ,  θεωρεί επιβεβλημένο έναν συντονισμό δράσεων.  

Μια παντεχνική συνάντηση μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας για τον κοινό σχεδιασμό 

διεκδικήσεων, κινητοποιήσεων και προτάσεων για το ασφαλιστικό.  

 



o Πρόταση για άμεση κινητοποίηση με στόχο την αναστολή καταβολής εισφορών για το 
α’ Εξάμηνο του 2015, μέχρι την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της 
μνημονιακής τους αύξησης. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ:  

 Πλήρης και χωρίς προϋποθέσεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους 
ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από τις ασφαλιστικές τους οφειλές. 

 

 Άμεση και αναδρομική ακύρωση όλων των ληστρικών αυξήσεων εισφορών (κατάργηση 
των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15). Επιπλέον επιβάλλεται να 
υπάρξει ριζική μείωση εισφορών, με αναδρομική ισχύ. Προσαρμογή των υποχρεώσεων 
εισφοράς στις πραγματικές δυνατότητες των συναδέλφων όπως αυτές προκύπτουν 
από την επαγγελματική δραστηριότητα στις παρούσες συνθήκες  

 

 Άρση της υποχρέωσης εισφοράς για όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα από το 
επάγγελμα μηχανικού. Το μέτρο των 100 δόσεων δεν λύνει το πρόβλημα, πόσο μάλλον 
όταν “νομιμοποιεί” παράλογες και ανέφικτες υποχρεώσεις. 

 

 Κατάργηση του ΚΕΑΟ που υπό το πρόσχημα της είσπραξης εισφορών μεγαλοοφειλετών 
θέτει στο στόχαστρο τις περιουσίες των μηχανικών. Όχι κατασχέσεις και 
πλειστηριασμοί για χρέη σε εφορία- ταμεία-τράπεζες για άνεργους- 
υποαπασχολούμενους- εργαζόμενους. Αναστολή κάθε δίωξης και αναγκαστικής 
είσπραξης για οφειλές προς το ταμείο 

 

 Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης του 
επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών οφειλών, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα σε χιλιάδες συναδέλφους να δουλέψουν.  

 

 Άρση των τοκογλυφικών όρων «διακανονισμού» των ασφαλιστικών οφειλών. 
Κατάργηση των τόκων επί των οφειλών. 

 

 Αναγνώριση των ανέργων και υποαπασχολούμενων μηχανικών, παροχή αξιοπρεπούς 
επιδόματος ανεργίας – υποαπασχόλησης, με αναδρομική ισχύ. Ενεργοποίηση του 
κλάδου προνοιακών παροχών -o οποίος παραμένει αδρανής 

 

 Καταβολή στο Ταμείο της οφειλόμενης κρατικής χρηματοδότησης και των 
αναδιανεμητικών πόρων. 

 

 Αποσύνδεση του Ταμείου από την Τράπεζα Αττικής. 
 

 



 

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ζητά άμεση υλοποίηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία 

δεν θα εφαρμοστούν και θα ακυρωθούν στην πράξη τυχόν καταλογισμοί των εξωπραγματικών 

αναδρομικών αυξήσεων και εισφορών, των προηγούμενων ετών. Αυτή η ρύθμιση να γίνει 

άμεσα, μέσα στο χρονικό όριο της παράτασης του εξαμήνου, ώστε να μην υποχρεωθούν τα 

μέλη μας να καταβάλουν αναδρομικές οφειλές. 

Η κατάσταση την οποία βιώνουν οι μηχανικοί είναι πολύ δύσκολη. Απαιτούνται άμεσες 

ενέργειες ώστε οι συνάδελφοι να μη βρεθούν σε ακόμη δυσκολότερη θέση, αντιμετωπίζοντας 

άδικες και υπερβολικές αυξήσεις με συνέπεια την σχεδόν βέβαιη απομάκρυνση-εγκατάλειψη 

ουσιαστικά του επαγγέλματος. 

 

Την Τρίτη 16/06/2015 στις 10:00 π.μ. υπάρχει κινητοποίηση συλλογικοτήτων μηχανικών στο 

Υπουργείο Εργασίας 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

          Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας                                    Ο Γεν. Γραμματέας της 

Αντιπροσωπείας 

 

                  Μαρία Τσιομπάνου                                                                   Θεόδωρος Κωτσίδης 

 

 


