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Στο παρόν τεύχος 
του Ενημερωτικού Δελτίου, 
παρουσιάζονται 
οι θέσεις των παρατάξεων 
καθώς και τα ψηφοδέλτιά τους, 
για τις εκλογές στο ΤΕΕ 
στις 25 Απριλίου 2010, 
όπως οι ίδιες επέλεξαν.



Διοικούσα Επιτροπή
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος - Πρόεδρος, 
Βαγγέλης Μπεκερτζής - Αντιπρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

Εκλογές στο ΤΕΕ 
    
Στις κάλπες που θα αναδείξουν τα νέα όργανα διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (τοπικά & 
κεντρικά ) για την επόμενη τριετία , προσέρχονται οι Μηχανικοί την Κυριακή 25 Απριλίου 2010 . Στο τοπικό 
τμήμα του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας δικαίωμα ψήφου έχουν 3000 περίπου Μηχανικοί όλων των 
ειδικοτήτων .  
 
Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Στη Λάρισα θα λειτουργήσουν 4 
εκλογικά τμήματα στα γραφεία του ΤΕΕ (Καλλιθέας & Τζαβέλα) ενώ στα Τρίκαλα  2 και στην Καρδίτσα 2  
στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών. 
 
Από τις εκλογές θα αναδειχθούν η 60μελής Αντιπροσωπεία του Τμήματος και το 5μελές Πειθαρχικό 
Συμβούλιο 
Τα 60  μέλη της Αντιπροσωπείας κατανέμονται μεταξύ των Νομών ως εξής: 
Λάρισα    34 
Καρδίτσα 11 
Τρίκαλα            15 
 
Επίσης οι Μηχανικοί θα ψηφίσουν για την Κεντρική Αντιπροσωπεία το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και 
τις Επιστημονικές Επιτροπές. 

 Κάθε συνάδελφος μπορεί να βάλει μέχρι 20 σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο επιλογής του για 
την Αντιπροσωπεία του Τμήματος και μέχρι 3 σταυρούς για το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

 
 Τα μέλη επίσης θα ψηφίσουν και για την ανάδειξη των 155 αιρετών μελών της Κεντρικής 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Στην Περιφέρεια μας θα εκλεγούν 5 μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας και 
κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 3 σταυρούς στους υποψήφιους της Περιφέρειας στην 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι 3 σταυρούς σε υποψήφιους άλλων 
περιφερειών του ίδιου Συνδυασμού. 

 
 Για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων ( ΕΕΕ) μέχρι 3 σταυρούς 
 
 Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 2 σταυρούς. 
 
Μέλη του Τμήματος που θα βρεθούν την ημέρα των Εκλογών και θα ψηφίσουν σε εκλογικό τμήμα εκτός των 
ορίων των Νομών ευθύνης του Τμήματος μας, θα ψηφίσουν μόνο για τα Κεντρικά Όργανα του ΤΕΕ. 
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη του ΤΕΕ  και είναι απαραίτητο να έχουν 
μαζί τους στην ψηφοφορία το Δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ή την αστυνομική τους ταυτότητα. 
 
Τις 60 έδρες της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, από την οποία στη συνέχεια  θα εκλεγεί η νέα Διοικούσα 
Επιτροπή και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Νομών-διεκδικούν  9 ψηφοδέλτια συνδυασμών και 2 μεμονωμένοι 
υποψήφιοι. 
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   ‘‘‘’’’ΑΑΑ   ΝΝΝ   ΕΕΕ   ΞΞΞ   ΑΑΑ   ΡΡΡ   ΤΤΤ   ΗΗΗ   ΤΤΤ   ΗΗΗ   
                  Π   Α   ΡΡ   Ε   Μ   Β   Α   Σ   Η   ’’’’’’ΠΠ ΑΑ Ρ ΕΕ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ    
Η  ‘ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ’  ΕΙΝΑΙ Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ  
ΚΑΙ  Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ  ΕΝΑ  
ΕΝΩΜΕΝΟ, Α∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΤΕΕ ΙΚΑΝΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ ΝΑ: 
 
 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
 ΑΝΤΙΠΑΛΕΨΕΙ  ΤΗ ∆ΙΧΩΣ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   
  
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
 ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

 
 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΕ  ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΑΓΩΝΙΣΟΥ ΚΑΙ 
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΥ, ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ, ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΜΑΧΗΤΙΚΟ  ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ‘ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ’: 
   
Α. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
1. ∆ΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΧΜ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
2. ΝΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                   ΠΜ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
3. ΝΤΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ                     ΗΜ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  
4. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      ΧΜ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
5. ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΜΜ - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
6. ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΗΜ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
7. ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΧΜ – ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
 
Β. ΝΟΜΟΣ  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
8.   ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ                  ΧΜ- ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

 
          …. ΤΟΙΣ ΤΟΛΜΩΣΙΝ Η ΤΥΧΗ !!! 
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αριστερή ριζοσπαστική συσπείρωση µηχανικών 
  συνάδελφοι 
στις εκλογές του 2006 µας «διατέθηκαν» τρεις σελίδες για να επικοινωνήσουµε τις θέσεις και απόψεις µας…. φέτος στο δρόµο που 
χάραξε ο Γιωργάκης, µας «διατίθεται» ΜΙΑ ολόκληρη σελίδα… µείωση 66,66%....  πάλι καλά που είναι σελίδες και δεν είναι … λεφτά  

           …αν περιµένουµε                     …  και χορεύουµε κατά …πως λαλούν 
 
 












……θα καταντήσουµε σαν …τα µούτρα τους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

….. για να τους…χορέψουµε εµείς 
αγώνας         αλληλεγγύη         αξιοπρέπεια 

… «εντός, εκτός και εναντίον» του ΤΕΕ …στηρίζουµε τα πρωτοβάθµια σωµατεία στο δηµόσιο & 
ιδιωτικό τοµέα…για συλλογικές συµβάσεις & αξιοπρεπείς µισθούς…όχι στις ελαστικές 
σχέσεις εργασίας ..κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων… ταµείο οικονοµικής στήριξης & 
αλληλεγγύης ανέργων… αξιοπρέπεια στο επάγγελµα κόντρα στην ποινικοποίηση και στην 
κατάργηση του Κώδικα Αµοιβών…κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων……δηµόσιο 
αναδιανεµητικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης χωρίς παλιούς & νέους… όχι στην αύξηση 
ορίων συνταξιοδότησης… υπεράσπιση της δηµόσιας παιδείας…κατάργηση των ΚΕΣ…ενάντια στις 
ιδιωτικοποιήσεις …κατάργηση των νόµων για Σ∆ΙΤ…µαζί µε τα κοινωνικά κινήµατα ενάντια 
στη λεηλασία του περιβάλλοντος και των δηµόσιων χώρων……αντίσταση στην κρατική καταστολή 
και τροµοκρατία 
 
             αριστερή ριζοσπαστική συσπείρωση µηχανικών     
 
Υποψήφιοι για την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Κ. &  ∆.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


  Ν. Λάρισας 
 Αφέντης Τάσος             Μλ – Μηχ.     Παρασκευοπούλου Λουκία    Πολ – Μηχ. 
 Ζαµπούκας Θάνος          Μηχ – Μηχ.    Σεφεριάδου Ελένη            Ηλ – Μηχ. 
 Μπαλογιάννης Αντώνης    Ηλ – Μηχ.      Σεφεριάδου Νίνα             Μλ – Μηχ. 
 Μπαξεβάνου Κατερίνα      Μηχ – Μηχ.    Συνάπαλου Τασία            Μηχ – Μηχ. 
 Πάλλης ∆ηµήτρης          Πολ – Μηχ. 
 Παπαγεωργίου Θεόφιλος   Χηµ – Μηχ 
  Ν. Καρδίτσας 
 Φώτος Φώτης               Πολ – Μηχ. 


αγώνας 

για την ανατροπή του  
«Προγράµµατος 
Σταθερότητας & 
Ανάπτυξης»  

κυβέρνησης και Ε.Ε. 
 

Μαζικό ενωτικό κίνηµα 
µηχανικών στο πλευρό 
των εργαζοµένων και 

της κοινωνίας  
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ØçöïäÝëôéï Åêëïãþí ôçò 25.4.2010 
 

ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ & ÄÕÔÉÊÇÓ ÈÅÓÓÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ & ÄÕÔÉÊÇÓ ÈÅÓÓÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ & ÄÕÔÉÊÇÓ ÈÅÓÓÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ & ÄÕÔÉÊÇÓ ÈÅÓÓAAAAËÉÁÓËÉÁÓËÉÁÓËÉÁÓ    
        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ        ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ    
1. ÁÌÌÁÍÉÔÇÓ ÅõóôñÜôéïò Å.  Á 1. ÆÏÕÊÁÓ Óåñáöåßì Ð.  Áãñ. Ô. 
2. ÂÁÑÍÁÓ ÉùÜííçò Ã.  Ð 2. ÊÁËÕÂÉÙÔÇÓ Íéêüëáïò Ê.  Ì 
3. ÂÅÍÅÔÇ ÁããåëéêÞ Å.  Áãñ. Ô. 3. ÊÁÌÅÁÓ Çëßáò Ì. Á 
4. ÃÁÂÑÉÁÓ Êùíóôáíôßíïò ×.  Ð 4. ÊÁÔÓÉÖÏÕ Ìáñßá Á.  Á 
5. ÃÅÑÏÃÉÁÍÍÇÓ Âáóßëåéïò ×.  Çëê. 5. ËÉÏÕÔÁÓ ÅõÜããåëïò Ã.  Ð 
6. ÃÉÄÁÑÏÊÙÓÔÁ Èåïäþñá Ä.  Ð 6. ÌÐÁÊÁÂÏÓ Êùíóôáíôßíïò Ã.. Áãñ. Ô 
7. ÄÉÁÌÁÍÔÏÓ Êùíóôáíôßíïò Ä.  Ð 7. ÌÕÑÉÓÉÙÔÇÓ Åõèýìéïò ×.  Áãñ. Ô. 
8. ÆÁ×ÁÑÇ Ìáñãáñßôá Ï.  Á 8. ÐÅÔÑÁÍÇÓ ×ñÞóôïò Ì.  Ð 
9. ÊÁÑÔÓÁÖËÅÊÇÓ Ãåþñãéïò Ê.  Ð 9. ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ Êùíóôáíôßíïò Ó.  × 
10. ÊÁÓÓÏÓ Âáóßëåéïò ×.  Ç 10. ÔÓÉÙÍÁÓ Âáóßëåéïò Á.  Áãñ. Ô. 
11. ÊÏÊÊÁËÇÓ ÁèáíÜóéïò É.  × 11. ÖÁÔÏËÁ Ïõñáíßá Ê.  Ð 
12. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ößëéððïò Á.  Ç 
13. ÊÙÖÏÕ Åõáããåëßá Á.  Áãñ. Ô. ÍÏÌÏÓ ÔÑÉÊÁËÙÍÍÏÌÏÓ ÔÑÉÊÁËÙÍÍÏÌÏÓ ÔÑÉÊÁËÙÍÍÏÌÏÓ ÔÑÉÊÁËÙÍ    
14. ËÁÍÔÁÂÏÓ ÓùôÞñéïò Â.  Ç 1. ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ Ãåþñãéïò Å.  Ç 
15. ÌÁÍÏÓ Êùíóôáíôßíïò Á.  Á 2. ÁÍÄÑÅÏÕ Ìáñßá Ó.  Ð 
16. ÌÉÌÇÓÓÔÅÑÃÉÁÊÇÓ ÄçìÞôñéïò Á.  Á 3. ÅÕÁÃÃÅËÏÕ Êùíóôáíôßíïò Ç.  Ð 
17. ÌÐÁÃÉÁÑÁÓ ÈùìÜò Ê.  Ì 4. ÆÁÑÊÁÄÁÓ ÄçìÞôñéïò Ê.  Áãñ. Ô. 
18. ÌÐÁÑÌÐÁÓ Áðüóôïëïò É.  Ð 5. ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ ÄÞìçôñá Ê.  Áãñ. Ô. 
19. ÌÐÅÊÅÑÔÆÇÓ ÅõÜããåëïò Ð.  Á 6. ËÉÁÊÏÓ Íéêüëáïò Ã.  Ð 
20. ÌÐÉÓÊÁ Ðáíáãéþôá  Åõôõßá Ã.  × 7. ËÕ×ÏÓ Íéêüëáïò Ã.  Ð 
21. ÎÇÑÏÌÅÑÉÔÇ ÁëåîÜíäñá Ã.  Ð 8. ÌÁÍÄÑÁÊÇ Áãïñßôóá Á.  × 
22. ÐÁËÇÏÓ ×ñÞóôïò Ì.  Ð 9. ÌÇÔÓÉÁÄÇ ÂáóéëéêÞ  ÅëÝíç Ã.  Ì 
23. ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Íéêüëáïò Ç.  Ç  10. ÌÇÔÓÉÏÕËÇÓ Ãåþñãéïò Ä.  Ì 
24. ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÏÕËÇÓ ÄçìÞôñéïò Ã.  Ì 11. ÐÁÐÁÆÁÖÅÉÑÇÓ ÁèáíÜóéïò Ê.  Á 
25. ÐÑÅÆÅÑÁÊÏÓ Çëßáò Ã.  Ð 12. ÑÉÆÏÕ ÐáñáóêåõÞ ×.  Ð 
26. ÑÏÕÐÁÊÉÁÓ Ãåþñãéïò ×.  Ð 13. ÓÉÙÌÏÓ Êùíóôáíôßíïò È.  Á 
27. ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÓ Âáóßëåéïò Á. Ð 14. ÔÁÔÓÉÏÐÏÕËÏÓ Âáóßëåéïò ×.  Ð 
28. ÓÂÅÑÙÍÇ ÉùÜííá É.  × 15. ×ÁÔÆÏÕËÇ Åõèõìßá Á.. Áãñ. Ô 
29. ÓÄÏÕÃÊÁÓ ÁíáóôÜóéïò ×.  Ð   
30. ÓÏÕÖËÉÁÓ ÁëÝîáíäñïò Ê.  Ð   
31. ÓÔÁÕÑÏÈÅÏÄÙÑÏÕ ÅëÝíç Ó.  Ð   
32. ÓÔÅÑÃÉÏÕËÁÓ Ößëéððïò Ã.  Ð   
33. ÖÕÔÉËÇ ÄÝóðïéíá Ç.  ×   
34. ×ÕÔÁÓ ÄçìÞôñéïò Ê.  Ð   
    
    
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΠΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΠΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΠΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΠΕΙΑ     ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

Π. Τ. Κ & ∆ ΘΠ. Τ. Κ & ∆ ΘΠ. Τ. Κ & ∆ ΘΠ. Τ. Κ & ∆ Θ    

1 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.  Μ 1. ÌÏÕÊÉÄÇÓ Ãåþñãéïò Ê.  Ð 
2 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆.  Π 2. ÌÏÕÑÊÁÓ Áíôþíéïò Ã.  Á 
3 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ν.  Α 3. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Âáóßëåéïò ×.  Ð 
4 ΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ Π 4. ÓÔÑÁÖÉÙÔÇÓ ÄçìÞôñéïò Í.  Ð 
5 ΚΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.  Π 5. ×ÏÍÄÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄçìÞôñéïò Â.  Á 
6 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι.  Α   
7 ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΑΝΝΗΣ Μ.  Π   
8 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΝΝΗΣ Χ.  Η   
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 νυα Προέδρου Τ.Ε.Ε. ΚΠροέδρου Τ.Ε.Ε. ΚΠροέδρου Τ.Ε.Ε. ΚΠροέδρου Τ.Ε.Ε. Κ∆ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ∆ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ∆ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ∆ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        

                                                                                                                                                                ΚωνσταΝτίνουΚωνσταΝτίνουΚωνσταΝτίνουΚωνσταΝτίνου ∆. ∆ιαάντου ∆. ∆ιαάντου ∆. ∆ιαάντου ∆. ∆ιαάντου 

     

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

 

Στι̋  Απριλίου, ε την συετοχή α̋ αλλά, κύρια ε την επιλογή 

α̋, ανατπουε την οπισοδηση και συνεχίουε στον δρόο 

τη̋ Νέα̋ Εποχή̋Νέα̋ Εποχή̋Νέα̋ Εποχή̋Νέα̋ Εποχή̋ που ε συνέπεια και δυναισό  ανοίαε.  

 

 

Μία Νέα ΕποχήΝέα ΕποχήΝέα ΕποχήΝέα Εποχή όπου αί διεκδικήσαεδιεκδικήσαεδιεκδικήσαεδιεκδικήσαε για το 

επάγγελά α̋, πετύχαεπετύχαεπετύχαεπετύχαε και αντιδράσαεαντιδράσαεαντιδράσαεαντιδράσαε, απέναντι 

σε κάθε Κυβερνητική πολιτική που «ναρκοθετεί» το 

έργο του ΤΕΕ και των ηχανικν.  

    

Μία Νέα ΕποχήΝέα ΕποχήΝέα ΕποχήΝέα Εποχή που ε τι̋ παρεβάσει̋ α̋ προσδσαε υηλό κύρο̋ και εκτίηση 

για το ΤΕΕ από την τοπική κοινωνία. 

Μία Νέα ΕποχήΝέα ΕποχήΝέα ΕποχήΝέα Εποχή που έχει αποδσει πλήθο̋ ερίδων, Συνεδρίων και άλλων 

Επιστηονικν εκδηλσεων και σειναρίων στου̋ ηχανικού̋ και των  νον του 

τήατό̋ α̋. 

Σε ία κρίσιη στιγή, οείλουε να ενισχύσουε την θέση των ηχανικν, οείλουε να ενισχύσουε την θέση των ηχανικν, οείλουε να ενισχύσουε την θέση των ηχανικν, οείλουε να ενισχύσουε την θέση των ηχανικν, 

ιδιαίτερα τιδιαίτερα τιδιαίτερα τιδιαίτερα των νέων ηχανικν,ων νέων ηχανικν,ων νέων ηχανικν,ων νέων ηχανικν, και κυρίω̋ στα θέατα Απασχόληση̋ και Ασάλιση̋. 

είλουε να διασαλίσουε το Μέλλον. Και αυτό πορούε να το πετύχουε 

όνο ε πρόσωπα και πολιτική που ε πρόσωπα και πολιτική που ε πρόσωπα και πολιτική που ε πρόσωπα και πολιτική που θα αντιστέκονται, θα προτείνουν, θα διεκδικούνθα αντιστέκονται, θα προτείνουν, θα διεκδικούνθα αντιστέκονται, θα προτείνουν, θα διεκδικούνθα αντιστέκονται, θα προτείνουν, θα διεκδικούν. 

Είαι παρν και στην άχη αυτήΕίαι παρν και στην άχη αυτήΕίαι παρν και στην άχη αυτήΕίαι παρν και στην άχη αυτή, την πλέον κρίσιη για το έλλον του ΤΕΕ και 

των ηχανικν. Και σα̋ καλ σε ία συστράτευσησα̋ καλ σε ία συστράτευσησα̋ καλ σε ία συστράτευσησα̋ καλ σε ία συστράτευση, πέρα από κόατα και χρατα, 

στε, τα ανοιγένα προβλήατα να τα κλείσουε ε τον καλύτερο δυνατό τρόπο . 
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25 Απριλίου25 Απριλίου25 Απριλίου25 Απριλίου    συνεχίζουε δυναικά ΜΑΙσυνεχίζουε δυναικά ΜΑΙσυνεχίζουε δυναικά ΜΑΙσυνεχίζουε δυναικά ΜΑΙ, , , ,   π    
όπω̋,  
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ    

ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ στην αλλαγή του τρόπου φορολόγηση̋ των ηχανικών διατήρηση των οναδικών διατήρηση των οναδικών διατήρηση των οναδικών διατήρηση των οναδικών 

συντελεστώνσυντελεστώνσυντελεστώνσυντελεστών) 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ    

Στο δικό α̋ ταείο που θεωρείται το πλον υγι̋ χρι το 2031,και ασφαλίζει 

ιδιότητα, άρα, διασφαλίζει όχι όνο σύνταξη και εφάπαξ αλλά, και την άσκηση του 

επαγγλατο̋: 

 

ΠετύχαεΠετύχαεΠετύχαεΠετύχαε:   Την αύξηση των συντάξεων για όλου̋αύξηση των συντάξεων για όλου̋αύξηση των συντάξεων για όλου̋αύξηση των συντάξεων για όλου̋  

 ο νο̋ ηχανικό̋ από 522 στα 1850) 

 Την διατήρηση τη̋ εγγυοδοσία̋διατήρηση τη̋ εγγυοδοσία̋διατήρηση τη̋ εγγυοδοσία̋διατήρηση τη̋ εγγυοδοσία̋ για τα ∆ηόσια ργα 

 Την θεσοθτησηθεσοθτησηθεσοθτησηθεσοθτηση του Προνοιακού Κλάδου 

 

Αντιδράσαε:Αντιδράσαε:Αντιδράσαε:Αντιδράσαε:    Στην αύαύαύαύξηση των εισφορώνξηση των εισφορώνξηση των εισφορώνξηση των εισφορών των νων ηχανικών 

 Στην επιβολή αδίκων πρόσθετων τελώνεπιβολή αδίκων πρόσθετων τελώνεπιβολή αδίκων πρόσθετων τελώνεπιβολή αδίκων πρόσθετων τελών σε η 

καταβεβληνε̋ εισφορ̋ 

Στην ΕνοποίησηΕνοποίησηΕνοποίησηΕνοποίησηάλωση του ΤΣΜΕ∆Ε 

 

∆ιεκδικούε:∆ιεκδικούε:∆ιεκδικούε:∆ιεκδικούε:    ΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργίαΛειτουργία του Προνοιακού Κλάδου 

 Άτοκα δάνειαΆτοκα δάνειαΆτοκα δάνειαΆτοκα δάνεια για νου̋ ηχανικού̋ 

 Μείωση των εισφορώνΜείωση των εισφορώνΜείωση των εισφορώνΜείωση των εισφορών των νων ηχανικών 

 ΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωση των παροχών υγεία̋ 

 

ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕ∆Ε ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΤΑΜΕΙΑ 

ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΝ ΑΠΟΕΜΑΤΙΚΝ ΤΝ ΜΗΧΑΝΙΚΝ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    

ΑποποινικοποίησηΑποποινικοποίησηΑποποινικοποίησηΑποποινικοποίηση του επαγγλατο̋ 

∆ιασφάλιση∆ιασφάλιση∆ιασφάλιση∆ιασφάλιση των ελαχίστων αοιβών α̋ 



ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 09

εση θεσοθέτησηεση θεσοθέτησηεση θεσοθέτησηεση θεσοθέτηση του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων 

(ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) 

ΕνεργοποίησηΕνεργοποίησηΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακο Νόου – ΚΕΝΑΚ 

Ισχυρέ̋Ισχυρέ̋Ισχυρέ̋Ισχυρέ̋ Τεχνικέ̋ πηρεσίε̋ και Πολεοδοίε̋ 

Έλεγχο̋Έλεγχο̋Έλεγχο̋Έλεγχο̋ όλων των κατασκευών – Πράσινο Κουτί 

 

ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    

ΠληρωήΠληρωήΠληρωήΠληρωή των ασαλιστικών προσορών των πρώτων ετών του ΤΣΜΕΕ ε ε ε ε 

άτοκο διακαάτοκο διακαάτοκο διακαάτοκο διακανονισόνονισόνονισόνονισό χωρί̋ πρόστιαχωρί̋ πρόστιαχωρί̋ πρόστιαχωρί̋ πρόστια και ανάλογα ε τα αποδεδειγένα 

εισοδήατα από την άσκηση του επαγγέλατο̋. 

εσοθετηένη υποχρεωτική πρόσληηεσοθετηένη υποχρεωτική πρόσληηεσοθετηένη υποχρεωτική πρόσληηεσοθετηένη υποχρεωτική πρόσληη ε κίνητρα νέων ηχανικών 

(επιδότηση εργασία̋ και όχι ανεργία̋) στην κατασκευή και την ιοηχανία 

ιαρκή̋ ενηέρωση και ειαρκή̋ ενηέρωση και ειαρκή̋ ενηέρωση και ειαρκή̋ ενηέρωση και επιόρωσηπιόρωσηπιόρωσηπιόρωση των νέων ηχανικών για την καλτερη 

προετοιασία πριν και στα πρώτα χρόνια τη̋ ένταξή̋ του̋ στην παραγωγική 

διαδικασία. 

Προστασία των νέων ηχανικώνΠροστασία των νέων ηχανικώνΠροστασία των νέων ηχανικώνΠροστασία των νέων ηχανικών έσω συλλογικών και κλαδικών συάσεων 

για την υποδοχή του̋ στο επάγγελα. 

 
Μήνυα του υποήιοΜήνυα του υποήιοΜήνυα του υποήιοΜήνυα του υποήιου Προέδρου του ΤΕΕ κ. Αλεξιάδη Σωκράτη:υ Προέδρου του ΤΕΕ κ. Αλεξιάδη Σωκράτη:υ Προέδρου του ΤΕΕ κ. Αλεξιάδη Σωκράτη:υ Προέδρου του ΤΕΕ κ. Αλεξιάδη Σωκράτη:    
 

Η χώρα α̋ χρειάεται την γνώση την επειρία τη δηιουργικότητα την 

εευρετικότητα αλλά και το καθηερινό πείσα και το πάθο̋ των Ελλήνων 

ηχανικών.  

Μπροστά στα τεράστια ανοιχτά ητήατα πρέπει όλοι α̋ να ανταποκριθοε στι̋ 

προκλήσει̋ των καιρών.  

Η ενεργή συετοχή σου και η στήριξή σου στι̋ επερχόενε̋ εκλογέ̋ του ΤΕΕ είναι 

πολτιη.  

λοι αί ενωένοι να αποδείξουε για ία ακόη ορά ότι η ηοκρατική Κίνηση 

Μηχανικών είναι η πρώτη και οναδική αξιόπιστη παράταξη που πρέπει να 

πρωταγωνιστήσει.  

α δώσω όλε̋ ου τι̋ δυνάει̋ στον κοινό αγώνα για να εκράσουε το νέο που 

έρχεται από την παράταξή α̋ και όλοι αί να δηιουργήσουε το επιελητήριο τη̋ 

νέα̋ εποχή̋.» 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 10

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!  
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ! 

Συνάδελφε :       Μισθωτέ, Αυταπασχολούμενε, Άνεργε, 
 
Σου έχουν κηρύξει τον πόλεμο! 
Η κυβέρνηση με τη στήριξη ΝΔ-ΛΑΟΣ κλιμακώνει την επίθεση στα δικαιώματά σου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ 
και της άρχουσας τάξης, προωθώντας: μείωση μισθών, αύξηση των εισφορών, μείωση των συντάξεων, μεταφορά των 
δαπανών υγείας από τα Ταμεία στις δικές σου πλάτες, έμμεση φοροληστεία με αύξηση ΦΠΑ και ειδικών φόρων, άμεση 
φοροεπιδρομή στο εισόδημα με το νέο φορολογικό, προώθηση των ΣΔΙΤ και των συμβάσεων παραχώρησης….                
 

Κι αυτά είναι μόνο η αρχή, να δεις τι σου ‘χουν για μετά! 
Κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων, απελευθέρωση απολύσεων, επέκταση της ελαστικής εργασίας, απελευθέρωση 
«κλειστών επαγγελμάτων», εφαρμογή οδηγίας Μπολκενστάϊν για αμοιβές πείνας, νέος γύρος ιδιωτικοποιήσεων. 

Κι όλα αυτά σου λένε πως είναι «αναγκαία»... 
Σε καλούν να δείξεις «πατριωτισμό» και «εθνική ομοψυχία» για να ξεπεραστεί η κρίση, να μειωθεί το δημόσιο χρέος, να 
ξεφύγει η χώρα, τάχα, από τη χρεoκοπία. Την ίδια στιγμή, μειώνουν τη φορολογία στους ομίλους, χαρίζουν πακτωλούς 
δις σε «κίνητρα» και φοροαπαλλαγές, ξοδεύουν αμύθητα ποσά στο Αφγανιστάν και στο Κόσσοβο, στα εξοπλιστικά 
προγράμματα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. 
 

Θυμήσου τι σου έλεγαν πριν... 
Οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΛΑΟΣ, του ΣΥΡΙΖΑ μέσα κι έξω από το ΤΕΕ, οι μεγαλοεργοδότες, οι τραπεζίτες, ο 
ΣΕΒ, σου έλεγαν ότι η Ε.Ε. είναι ασπίδα αλληλεγγύης ενάντια σε κάθε δυσκολία. Σε καλούσαν να δεχτείς την 
απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση σε Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Λιμάνια, Ναυπηγεία, Ενέργεια, Παιδεία, Υγεία, 
γιατί έτσι τάχα θα έρθει η κοινωνική ευημερία. Σου έλεγαν ότι αξίζει να κάνεις θυσίες για να θωρακιστεί η 
ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των ομίλων ώστε στη συνέχεια  να υπάρχει «ανάπτυξη», να ανοίξουν θέσεις 
εργασίας, να ‘ρθουν καλύτερες μέρες. 
 

Τώρα ξέρεις πως όλοι αυτοί σου είπαν ΨΕΜΜΑΤΑ! 
Η κρίση δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δε ξέσπασε τυχαία από την απληστία κάποιων κερδοσκόπων. Στην κρίση φτάσαμε 
ακολουθώντας αυτόν ακριβώς το δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. 
Αυτόν το δρόμο σήμερα στον παρουσιάζουν σαν τη διέξοδο από την κρίση. ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ; Με την πολιτική αυτή 
ήδη πριν από την κρίση οι εργαζόμενοι πλήρωναν και έκαναν θυσίες την ίδια στιγμή που οι μονοπωλιακοί όμιλοι 
συσσώρευαν αμύθητο πλούτο. Τώρα ζητούν να πληρώσεις και πάλι εσύ για να συνεχίσουν αυτοί να κερδίζουν. ΜΗΝ 
ΤΟ ΔΕΧΤΕΙΣ! ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!  
 

Στον πόλεμο αυτό, το ΤΕΕ είναι με τον αντίπαλο!  
Η ηγεσία του ΤΕΕ σε όλες τις εκδοχές της (ΠΑΣΚ, ΔΚΜ, ΔΚΜη-ΔΑΠ, ΣΥΝπαράταξη, ΔΗΠΑΜ, συντεχνιακές παρατάξεις 
όπως ΕΛΕΜ, Ενωτική Κίνηση ΧΜ, ΑΚΜΗΗΝ, Μη/κοι Επί τω έργω κλπ) στήριξε το έργο των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, 
προώθησε αντιδραστικές αλλαγές σε βάρος των δικαιωμάτων σου, υλοποίησε τη στρατηγική της Λισσαβόνας. 
Στο ασφαλιστικό, συνδιαμόρφωσε με την κυβέρνηση της ΝΔ το έκτρωμα του νόμου 3518/06 του οποίου τις 
δυσβάσταχτες εισφορές πληρώνεις σήμερα, την ίδια στιγμή που ελάφρυνε την εργοδοσία και το Κράτος από τη 
συμμετοχή τους. «Έσπρωξε» άλλα 150 εκ. του ΤΣΜΕΔΕ στον τζόγο της Τράπεζας Αττικής. Σήμερα προωθεί νέα αύξηση 
των εισφορών κατά 170€ το χρόνο στο όνομα της ίδρυσης του κλάδου Πρόνοιας.  
Παζάρευε το ύψος της αύξησης της φορολογίας των αυταπασχολούμενων και μισθωτών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών 
(ΔΠΥ) μέσω των συντελεστών (τους οποίους τελικά κατάργησε οριστικά η κυβέρνηση), ενώ την ίδια στιγμή έκανε 
«γαργάρα» τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στο μισό, την αύξηση του ΦΠΑ και των αντιλαϊκών έμμεσων φόρων σε 
καύσιμα, ποτά κλπ., τη νέα μείωση της φορολογίας των ομίλων, την προκλητική μείωση της φορολογίας στο μεγάλο 
κεφάλαιο.  
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Στήριξε την απελευθέρωση της ενέργειας, την εμπορευματοποίηση της γης, τα χωροταξικά σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις 
ρυθμίσεις για τα δάση, τις ΑΠΕ κλπ που παραδίδουν στρατηγικούς τομείς της οικονομίας στους μεγάλους ομίλους. 
Στήριξε και στηρίζει την επιτάχυνση της διαδικασίας συγκέντρωσης της «πίτας» δημόσιων ΚΑΙ ιδιωτικών έργων στα 
χέρια των ομίλων.   
Εφάρμοσε απαρέγκλιτα τις κοινοτικές οδηγίες που υποβαθμίζουν τα διπλώματα των ελληνικών Πολυτεχνείων στο 
επίπεδο 3ετών και 4ετών σπουδών. Προωθεί τις γραπτές επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης, προχωρά δηλαδή 
στην πλήρη αποσύνδεση του διπλώματος από την πρόσβαση στο επάγγελμα. Προσυπέγραψε την υπαγωγή των 
διατάξεων για τις κατώτατες αμοιβές στην έγκριση της ΕΕ όπως επιβάλλει η οδηγία Μπολκενσταϊν!!! 
Χειροκρότησε το νόμο Ραγκούση, με τον οποίο απολύθηκαν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι (Stage) και παγιώθηκε η 
προσωρινή ελαστική εργασία στο Δημόσιο, τη στιγμή που 130 εργαζόμενοι στο ΤΕΕ είναι συμβασιούχοι με ΔΠΥ, 
απλήρωτοι εδώ και μήνες και το 1/3 των Μηχανικών στο Δημόσιο εργάζονται με αυτό το καθεστώς. 
 

«Ενότητα» με ποιον, ενάντια σε ποιον, για ποιο στόχο; 
Γύρισε την πλάτη στα θολά «προσκλητήρια ενότητας» των ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των κοινών 
σχημάτών τους. Οι «ενωτικοί» αγώνες στους οποίους σε καλούν είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν γιατί δε στρέφονται 
ενάντια στους πραγματικούς εχθρούς μας, την ΕΕ και την άρχουσα τάξη. Το σύνθημά τους για «ανατροπή του 
προγράμματος σταθερότητας» σπέρνει αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκός δρόμος ανάπτυξης στα πλαίσια της 
ΕΕ. Αυτή η αντίληψη οδήγησε και οδηγεί τις ομάδες αυτές σε τακτικές ουράς στον εργοδοτικό – κυβερνητικό 
συνδικαλισμό των ηγεσιών ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και σε αντιπαράθεση με τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, το ΠΑΜΕ. 
Τις οδήγησε στη συνεργασία με τις δυνάμεις των ΠΑΣΚ και ΣΥΝπαράταξης (π.χ. στο άρθρο 16 και στο Νόμο Πετραλιά 
«ξεχνώντας» τον 3518/2006), σε άσφαιρα πλαίσια διεκδίκησης που αποσιωπούν τις ευθύνες της ΕΕ και των 
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, στο όνομα της «αποτελεσματικότητας των αγώνων» και του «μικρότερου κακού».    
 

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, 
Η σημερινή κατάσταση ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. Δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις αποκλειστικά για το 
δικό μας κλάδο και ανεξάρτητα απ΄ την κατεύθυνση της κυρίαρχης κυβερνητικής πολιτικής. Το σύνολο των εργαζομένων 
σε Ελλάδα και ΕΕ δέχεται γενικευμένη επίθεση χωρίς ημερομηνία λήξης. Θυσιάζουν ξανά τα λαϊκά δικαιώματα στο βωμό 
της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, σήμερα με το άλλοθι της κρίσης. Ενιαία και αγωνιστική πρέπει 
να είναι λοιπόν και η δική μας απάντηση. Είναι ανάγκη σήμερα η συμπόρευση των εργαζόμενων μηχανικών με τον 
ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, το ΠΑΜΕ. Η συμπόρευση αυτή δεν εξαντλείται μόνο στη διεκδίκηση εργασιακών 
και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αφορά την ταξική κατεύθυνση που θα υπηρετεί η παραγωγή και η αξιοποίηση της 
επιστημονικής γνώσης, αφορά συνολικά την πάλη για ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Μια πάλη που θα φέρει 
νομοτελειακά στην επικαιρότητα την ανάγκη να πάρει ο λαός την τύχη του στα χέρια του, να κοινωνικοποιήσει τα βασικά 
μέσα παραγωγής, να προχωρήσει σε μια κεντρικά σχεδιασμένη Λαϊκή Οικονομία που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του.  

 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ                                     Α.Μ. 
ΓΚΕΝΑ  ΕΥΤΥΧΙΑ                              Π.Μ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
ΔΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ                      Α.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                        Π.Μ. 
ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            Η.Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   Α.Τ.Μ.  
ΚΑΖΑΖΟΥ ΕΥΑ                                 Π.Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΪΟΣ                           Α.Τ.Μ. 
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                    Π.Μ. ΚΟΝΤΟΥ – ΤΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ                   Χ.Μ. 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  Π.Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              Α.Τ.Μ. 
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                 Η.Μ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                    Α.Τ.Μ. 
ΝΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ                       Μ.Μ. ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                              Α.Μ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ                              Α.Μ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                 Α.Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                 Π.Μ.  
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ                 Η.Μ. ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                            Π.Μ. 
ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΜΑΓΙΩΤΗΣ                  Ηλεκτρ.Μ. ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        Π.Μ. 
ΤΑΧΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                            Η.Μ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   Μ.Μ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                   Α.Μ. 
ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                  Μ.Μ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                            Π.Μ. 
ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ              Α.Μ.  
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ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΑΣ  

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:  

 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 

 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΑΦΕΛΦΟ 

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ……..….. 

  

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΤΕΕ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ                 ΠΟΛ. ΜΗΧ 
ΔΡΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ. 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ          ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΦΑΦΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ               ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ             ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ              ΜΗΧ. ΜΗΧ. 
ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ               ΜΗΧ. ΜΗΧ. 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ                 ΠΟΛ. ΜΗΧ 
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ. 
ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ                        ΑΡΧ. ΜΗΧ. 
ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           ΑΡΧ. ΜΗΧ. 
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ            ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ          ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ              ΜΗΧ. ΜΗΧ. 
ΦΑΦΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ               ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
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ΤΕΕ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ, 
       Η ΕΛΕΜ είναι συνδικαλιστική κίνηση μελετητών και κατασκευαστών ιδιωτικών και δημοσίων έργων 

ανεξάρτητη από κομματικές παρατάξεις, συμφέροντα και κατεστημένα,οργανωμένη πανελλαδικά με 

Δημοκρατικές δομές και διαδικασίες. 

    Τα μέλη της ΕΛΕΜ είναι ΜΑΧΙΜΟΙ ανιδιοτελείς μηχανικοί που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν 

πολλά στο ΤΕΕ, αρκεί να υπάρχουν συνάδελφοι να τα υποστηρίξουν δυναμικά. Κόντρα στο ρεύμα των 

καιρών, οι ελεύθερι επαγγελματίες βασιζόμενοι στην αξία της προσωπικής εργασίας, αφιερώνουν μεγάλο 

κομμάτι της ζωής τους σε αυτήν και επιδιώκουν ένα καλύτερο αύριο σε έναν καλύτερο κόσμο. 

    Το ΤΕΕ σύμβουλος του κράτους, επαγγελματικός φορέας 120.000 μηχανικών με περιφερειακά 

τμήματα, με δεκάδες υπαλλήλους, και με έσοδα 36.850.000 Ευρώ !! πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες 

του στην επίλυση των προβλημάτων των μηχανικών, χωρίς να αποτελεί μηχανισμό «μισθοφορικών 

στρατών» για την εξυπηρέτηση   διαπλεκόμενων ομάδων ή κομμάτων. 

     Το 75% των εσόδων προέρχεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες με μηδενική 

ανταποδοτικότητα και κατασπαταλάται ασύστολα. Ο προυπολογισμός για τη χρήση 2010 προβλέπεται να 

έχει έσοδα ύψους 36.850.000 Ευρώ και τα βασικά κονδύλια εσόδων διαμορφόνονται περίπου στα εξής: 

 Ποσοστά από οικοδομές 600.000 Ευρώ 

 Ποσοστά από εργολαβίες (2%ο) 1.000.000 Ευρώ 

 Ποσοστά από μελέτες και επιβλέψεις (2%) 19.000.000 Ευρώ 

 Έσοδα από συνδρομές 7.500.000 Ευρώ 

 Συμμετοχή των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών σε επιμέρους έσοδα 1.000.000 Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 29.100.000 Ευρώ 

  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι πλειοψηφία των μηχανικών και πρέπει να κατέχουν την 
  πλειοψηφία στην διοίκηση του ΤΕΕ. 

 Από το σύνολο των μηχανικών μόνο το 25% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ εκροσωπούνται 
με το 75% των εκλεγμένων στη διοίκηση, λόγω της αποχής των ελευθέρων επαγγελματιών από 
τις εκλογές. 

 Οι εκλογές στο ΤΕΕ δεν αποτελούν ούτε ζύμωση για τις εθνικές εκλογές, 
ούτε προικα για τα πολιτικά κόμματα, ούτε ευκαιρία για εύκολο χρήμα. 

ΨΗΦΙΣΕ ΕλΕΜ 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 14

 
Οι μηχανικοί χρειάζονται ένα ισχυρό και αποτελεσματικό ΤΕΕ για αυτό: 

 
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ 

Σε ένα ισχυρό ΤΕΕ, με αυτόνομο ρόλο, στο πλάι της Κοινωνίας. 
Στη δύναμη της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης των μηχανικών. 
Στη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της Κοινωνίας και των εργαζόμενων μηχανικών. 

 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ 

Στη μεγαλύτερη επίθεση που έχει δεχθεί η κοινωνία μας μετά την μεταπολίτευση. 
Στη διατήρηση και στην  αναπαραγωγή ενός  μη παραγωγικού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος των λίγων που οδήγησε τη 
Χώρα στην οικονομική κρίση και την κοινωνία σε ασύλληπτες διαφοροποιήσεις. 
Στη μίζερη και σκληρή πραγματικότητα που μας επιβάλλουν, με την ανεργία, την ετεροαπασχόληση, τις «ελαστικές» σχέσεις εργασίας, τα 
ατέλειωτα ωράρια, τις υποβαθμισμένες αμοιβές, τον περιορισμό των κοινωνικών παροχών που ακόμη έχουν απομείνει. 
Στην  καθημερινότητα  της  αμφισβήτησης  του  επιστημονικού  μας  ρόλου,  του  αθέμιτου  ανταγωνισμού,  της  διαφθοράς,  της 
γραφειοκρατίας. 
Στην περιθωριοποίηση και στην ατομική διέξοδο από τα προβλήματα. 

 
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ 

Μια  βιώσιμη  ανάπτυξη  με  όραμα,  στρατηγική  και  προοπτική,  ένα  μέλλον  για  τις  σημερινές  και  μελλοντικές  γενιές  μηχανικών,  για  το 
σύνολο των εργαζομένων. 
Το  Χάρτη  Απασχόλησης  των  μηχανικών,  διευρύνοντας  τις  διεξόδους  δραστηριοτήτων  τους  προς  ανταποδοτικές  για  την  Κοινωνία 
υπηρεσίες. 
Κοινωνικές παροχές που μας οφείλουν, δικαιώματα που μας στερούν. 

 

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ 
Σε ένα ΤΕΕ που αντιστέκεται, μελετά, παρεμβαίνει, ανατρέπει δεδομένα, δημιουργεί  διεξόδους και προοπτικές. 
Προστατεύει το επάγγελμα αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα, παρά τις επιθέσεις, δημιουργεί συμμαχίες και προβάλλει λύσεις, χωρίς να 
διολισθαίνει σε συντεχνιακές λογικές. 
Βελτιώνει  την  καθημερινότητα  των  μηχανικών,  παρά  τη  γενικότερη  υποβάθμιση  της  κοινωνίας  με  διεκδίκηση  και  κατοχύρωση 
αξιοπρεπών αμοιβών και συντάξεων, με υπηρεσίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων του επαγγέλματος. 
Διαθέτει σχέδιο για τους μηχανικούς και για την ανάπτυξη, το οποίο αποτελεί παρακαταθήκη για την επόμενη διοίκηση. 
Σε ένα ΤΕΕ που, παρόλα τα προβλήματά του, γίνεται καλύτερο. 

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Γυρίζουμε τις πλάτες μας στο μέλλον που φτιάχνουν όπως θέλουν. Η ιστορία δεν τους ανήκει. 
Η εμπειρία από την οικονομική κρίση και την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού έχει προβληματίσει όλη την κοινωνία. Πρωτοβουλίες 
από  τα  κάτω,  κινήσεις  ανθρώπων  της  δημιουργίας  και  της  εργασίας,  πρωτοβουλίες  διανοουμένων  και  ανθρώπων  του  πολιτισμού 
αμφισβητούν την σημερινή πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Καλούμε τους εργαζόμενους μηχανικούς, αυτούς που ζουν από τη δουλειά τους, δώσουν ηχηρό παρόν στη  νέα αμφισβήτηση. 
Φτάνει η μιζέρια του μικροσυμφέροντος, της ατομικής λύσης, της κλαδικής συντεχνίας, του κομματικού πατριωτισμού. Δεν μας αφορά ο 
κοινωνικός αυτοματισμός. 
Αν βρούμε την κόκκινη κλωστή που ενώνει τους εργαζόμενους μηχανικούς μεταξύ τους και με την κοινωνία, τότε μπορούμε. 
 

Οι μηχανικοί  της Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας χρειάζονται μια ισχυρή 
ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  για το  Περιφερειακό Τμήμα. 

 
Νομός Καρδίτσας  Νομός Λάρισας 
ΑΜΠΡΑΖΗΣ  Απόστολος του Γρηγορίου, ΗΛΜ 54053  ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ  Κλεάνθης του Αντώνιου, ΑΜ  56189 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστασία (Νατάσα) του Ευστάθιου,ΑΤΜ 80454  ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  Βασίλειος του Χρήστου, ΑΜ 115730 
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Δημήτριος του Βασίλειου,  ΠΜ 40685  ΜΕΤΑΞΑΣ Νικόλαος του Αθανάσιου,  ΜΧ 116957 
ΒΑΡΕΛΑΣ Χρήστος του Ιωάννη, ΠΜ 103416  ΜΙΧΗΣ Κωνσταντίνος του Σωτήριου, ΠΜ 29173 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ιωάννα του Γεωργίου,  ΜΛ 72901  ΤΣΙΚΑΡΔΩΝΗΣ  Απόστολος του Ιωάννη,  ΑΤΜ 117896 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος του Θωμά, ΠΜ 57241  Πειθαρχικό Συμβούλιο 
ΜΑΝΩΛΗΣ   Ευάγγελος του Αχιλλέα,  ΠΜ 107518  ΒΑΡΕΛΑΣ Βάιος του Χρήστου, ΠΜ 24359 
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     Αγαπητοί συνάδελφοι, 
    Σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες έρευνες, σ΄ όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, ο τομέας που δημιουργεί 
αναλογικά τις περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης διπλωματούχων μηχανικών, είναι ο τομέας της 
εκπαίδευσης (τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ειδική επαγγελματική εκπαίδευση- κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή 
κατάρτιση, συνεχιζόμενη και δια βίου πλέον εκπαίδευση).      
     Η ιστορικά διαμορφωμένη δομή του Τ.Ε.Ε. δεν μπορεί να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Το κύριο 
αντικείμενο του Τ.Ε.Ε. παραμένει η οικοδομική και τα δημόσια έργα. Η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, η 
πληροφορική, οι νέες οικονομοτεχνικές υπηρεσίες ακόμη και η βιομηχανία δεν είναι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός του. 
     Οι παραδοσιακές κομματικές παρατάξεις, στην συντριπτική πλειοψηφία τους,  κυριαρχούνται από τα 
ηγεμονικά στρώματα των μεγαλοεργολάβων, των ιδιοκτητών των μεγάλων τεχνικών γραφείων, αλλά και των 
κομματικών αξιωματούχων, που βλέπουν το Τ.Ε.Ε. ως εφαλτήριο για την πολιτική τους καριέρα. 
 
     Οι Μηχανικοί της εκπαίδευσης, 
     Προσπαθούμε να προασπίσουμε  μέσα και έξω από το Τ.Ε.Ε. τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών 
μηχανικών όλων των βαθμίδων. Πιστεύουμε ότι δεν τιμά τον κλάδο των μηχανικών, οι τόσο χαμηλές 
αποδοχές των καθηγητών μηχανικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο αποκλεισμός τους από όλα τα 
επιδόματα  υπέρ των μηχανικών του Δημοσίου, που τους τα  στέρησε η μικρόψυχη τακτική της ηγεσίας του 
Τ.Ε.Ε. Είναι ντροπή να προσλαμβάνονται, τόσο στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο και στα Τ.Ε.Ι., ως 
εκπαιδευτές Διπλωματούχοι Μηχανικοί μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τεχνολόγοι. 
     Προσπαθούμε να βρει η εκπαίδευση τη θέση που της αξίζει μέσα στο Τ.Ε.Ε.  Είναι ανάγκη ( και 
επιβάλλεται από τον ιδιαίτερο ρόλο του ) να ασχοληθεί το Τ.Ε.Ε. με την ενίσχυση της σύνδεσης 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παραγωγής. Να επεξεργαστεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την αμοιβαία 
εμπλοκή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τον κόσμο της παραγωγής και τα επαγγελματικά δικαιώματα της 
κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, με το οποίο να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ωφέλεια για την κοινωνία χωρίς 
αποκλεισμούς αλλά και χωρίς ισοπέδωση.  
    Προσπαθούμε να φέρουμε στο κέντρο της προσοχής του Τ.Ε.Ε., τα προβλήματα των νέων μηχανικών και 
των νέων ειδικοτήτων (Πληροφορικής κλπ), το ασφαλιστικό, την απειλούμενη πλήρη εξίσωση με τα Τ.Ε.Ι. 
(που στο χώρο της εκπαίδευσης είναι γεγονός), τα οικολογικά και κοινωνικά θέματα, κλπ.  
    Προσπαθούμε να προβληθεί ο κοινωνικός ρόλος των μηχανικών σ΄ όλους τους τομείς απασχόλησής τους, 
να δειχθεί η δυνατότητα συμβολής τους στην οικονομική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, 
με σεβασμό στον εργαζόμενο άνθρωπο και πολίτη, αλλά και στο φυσικό περιβάλλον.  
 

 ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΙΚΡΙΑΣ Η ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝO ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ MAΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΤΕΕ. 

 Η ΑΠΟΧΗ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ 
ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ 

 
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ …. 
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ    ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΓΑΤΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟ ΔΕΡΕΚΕΝΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
  ΤΟΥΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 
     ΤΟΥΣ … 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Ψηφοδέλτιο  Εκλογών  της  25-4-2010 
 

Συνδυασμός 

Π Α Σ Κ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Νομός Λάρισας       

1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Σωτήριος Α 33 ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Κων/νος Π 
2 AΡΣΕΝΙΟΥ Δήμητρα Χωρ. 34 ΦΑΚΙΡΗ Μαρία Α 
3 ΒΑΛΑΡΗΣ Δημήτριος Αγρ.Τ     
4 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Δημήτριος Π  Νομός Καρδίτσας   
5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ευάγγελος Η 1 ΓΕΩΡΓΑΤΖΑ Ιουλία ΑγρΤ 
6 ΓΕΜΕΝΗ Βασιλική Μ 2 ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ Κων. Π 
7 ΖΗΓΡΑΣ Στέργιος Α 3 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Π 
8 ΚΑΛΛΙΝΟΣ Ευάγγελος Π 4 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-   
9 ΚΑΛΤΣΑΣ Νικόλαος Α   ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Ελένη Π 

10 ΚΑΡΑΤΖΑ Πολυξένη Π 5 ΚΑΡΥΑ Ιουλία Π 
11 ΚΙΣΣΑΣ Λάμπρος Χωρ. 6 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Γεώργιος Π 
12 ΚΡΑΪΑΣ Ιωάννης Μ 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Πέτρος Π 
13 ΚΡΑΧΤΗ Ζωή Π 8 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής ΑγρΤ 
14 ΚΥΡΙΤΣΗΣ Αντώνιος Μ 9 ΠΡΙΤΣΑΣ Κων/νος Η 
15 ΛΕΤΣΙΟΥ Παρασκευή Α 10 ΤΣΙΛΙΚΑΣ Χαράλ. Μ 
16 ΛΙΑΠΗΣ Αναστάσιος Π 11 ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Κων/νος Μ 
17 ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ Χρήστος Π     
18 ΜΑΤΙΚΑΣ Κων/νος Π  Νομός Τρικάλων   
19 ΜΙΧΟΣ Νικόλαος Η& Π 1 HOUSSEIN Fayez Π 
20 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ Χ 2 ΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης ΑγρΤ 
21 ΝΤΑΣΙΟΥ Κων/να Αγρ.Τ 3 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Βάϊος Μ 
22 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Κων/νος Π 4 ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος Π 
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Α 5 ΖΟΥΡΝΑΣ Αριστοτέλης Η 
24 ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ Χρήστος Π 6 ΜΠΑΝΤΕΚΑ Μαρίνα Α 
25 ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ Ισμήνη Π 7 ΜΠΙΧΤΑΣ Θεόδωρος Α 
26 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Χρήστος Α 8 ΝΤΕΡΗΣ Απόστολος ΑγρΤ 
27 ΣΑΚΚΑ Ξανθούλα Μ 9 ΝΤΙΝΤΗΣ Αθανάσιος ΠΗ 
28 ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Αθανάσιος Μ-Η 10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Σωτήριος ΗΠ 
29 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γρηγόριος Π 11 ΣΤΑΛΙΑΣ Θεοδόσιος ΠΗ 
30 ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ανδρέας Αγρ.Τ 12 ΤΖΙΩΛΗ Σταμούλω Π 
31 ΣΤΑΥΡΗΣ Σταμάτης Π 13 ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ιωάννης ΑγρΤ 
32 ΤΑΧΟΣ Δημήτριος Α 14 ΤΡΙΜΜΗΣ Νικόλαος Π 

    15 XΟΡΤΗΣ Γεώργιος Π 

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1 ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ Σπυρίδων Α   
2 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ Νικόλαος Μ 1 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Γεωργία Π.Μ. 
3 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Π 2 ΗΛΙΑΔΗΣ  Πέτρος Π.Μ. 
4 ΜΟΣΙΑΛΟΣ Λάμπρος Π 3 ΚΑΦΦΕΣ Δημήτριος Μ.Μ. 
5 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Η 4 ΛΙΑΣΧΟΣ Απόστολος Π.Μ. 
6 ΤΣΙΠΑΣ Ηλίας Αγρ.Τ 5 ΜΥΛΩΝΑΣ Θεόδωρος ΑΤΜ 
7 ΤΣΟΓΙΑΣ Δημήτριος Μ 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Βάϊος Α.Μ. 
8 ΦΑΛΑΓΓΑΣ Αθανάσιος Α 7 ΤΣΙΑΡΑΣ Αγαθάγγελος Π.Μ. 

        
 
 

 

Π Α Σ Κ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Η ΠΑΣΚ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θα παραμείνει ο βασικός εγγυητής για μια νέα  
συλλογική και υπεύθυνη προσπάθεια για την ανύψωση του κύρους του  
ΤΕΕ τόσο στην κοινωνία όσο και στους μηχανικούς. 
Χρειάζεται να γίνουμε πρωτοπόροι στην προσπάθεια για την κοινωνική  
και οικονομική αναβάθμιση της χώρας μας, το ξεπέρασμα της 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα με  
κίνδυνο να βυθιστεί σε μια παρατεταμένη ύφεση που πρώτα και κύρια  
θα πλήξει την κάθε μορφής τεχνική δραστηριότητα, δηλαδή με δύο 
λόγια, τη δουλειά μας και την προοπτική μας. ΄Ηδη τα πρώτα σημάδια 
της ύφεσης χτυπούν την πόρτα μας με παράπλευρες απώλειες, για 
τους μηχανικούς, θεσμικές κατακτήσεις δεκαετιών. 

 
 

Η παράταξή μας όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα θα δώσει με 
αποφασιστικότητα τη μάχη σε όλους τους τομείς δράσης του Τ.Ε.Ε., τον 
κοινωνικό, τον επιστημονικό και τον συνδικαλιστικό. 

 
Με στόχο την ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των 

Ελλήνων Μηχανικών στη ζωή και την ανάπτυξη της χώρας μας η ΠΑΣΚ 
θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις της και θα συμβάλει στην ευρύτερη 
δυνατή συναίνεση μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων, βάσει αρχών και 
προγραμμάτων για την συλλογική και αποτελεσματική διοίκηση του 
Τ.Ε.Ε.. 

                 Αγωνιζόμαστε για ένα: 

Τ.Ε.Ε. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ 

Τ.Ε.Ε.  ΓΙΑ   ΤΟΥΣ    ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ  

ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΓΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Ψηφοδέλτιο  Εκλογών  της  25-4-2010 
 

Συνδυασμός 

Π Α Σ Κ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Νομός Λάρισας       

1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Σωτήριος Α 33 ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Κων/νος Π 
2 AΡΣΕΝΙΟΥ Δήμητρα Χωρ. 34 ΦΑΚΙΡΗ Μαρία Α 
3 ΒΑΛΑΡΗΣ Δημήτριος Αγρ.Τ     
4 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Δημήτριος Π  Νομός Καρδίτσας   
5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ευάγγελος Η 1 ΓΕΩΡΓΑΤΖΑ Ιουλία ΑγρΤ 
6 ΓΕΜΕΝΗ Βασιλική Μ 2 ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ Κων. Π 
7 ΖΗΓΡΑΣ Στέργιος Α 3 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Π 
8 ΚΑΛΛΙΝΟΣ Ευάγγελος Π 4 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-   
9 ΚΑΛΤΣΑΣ Νικόλαος Α   ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Ελένη Π 

10 ΚΑΡΑΤΖΑ Πολυξένη Π 5 ΚΑΡΥΑ Ιουλία Π 
11 ΚΙΣΣΑΣ Λάμπρος Χωρ. 6 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Γεώργιος Π 
12 ΚΡΑΪΑΣ Ιωάννης Μ 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Πέτρος Π 
13 ΚΡΑΧΤΗ Ζωή Π 8 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής ΑγρΤ 
14 ΚΥΡΙΤΣΗΣ Αντώνιος Μ 9 ΠΡΙΤΣΑΣ Κων/νος Η 
15 ΛΕΤΣΙΟΥ Παρασκευή Α 10 ΤΣΙΛΙΚΑΣ Χαράλ. Μ 
16 ΛΙΑΠΗΣ Αναστάσιος Π 11 ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Κων/νος Μ 
17 ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ Χρήστος Π     
18 ΜΑΤΙΚΑΣ Κων/νος Π  Νομός Τρικάλων   
19 ΜΙΧΟΣ Νικόλαος Η& Π 1 HOUSSEIN Fayez Π 
20 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ Χ 2 ΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης ΑγρΤ 
21 ΝΤΑΣΙΟΥ Κων/να Αγρ.Τ 3 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Βάϊος Μ 
22 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Κων/νος Π 4 ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος Π 
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Α 5 ΖΟΥΡΝΑΣ Αριστοτέλης Η 
24 ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ Χρήστος Π 6 ΜΠΑΝΤΕΚΑ Μαρίνα Α 
25 ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ Ισμήνη Π 7 ΜΠΙΧΤΑΣ Θεόδωρος Α 
26 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Χρήστος Α 8 ΝΤΕΡΗΣ Απόστολος ΑγρΤ 
27 ΣΑΚΚΑ Ξανθούλα Μ 9 ΝΤΙΝΤΗΣ Αθανάσιος ΠΗ 
28 ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Αθανάσιος Μ-Η 10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Σωτήριος ΗΠ 
29 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γρηγόριος Π 11 ΣΤΑΛΙΑΣ Θεοδόσιος ΠΗ 
30 ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ανδρέας Αγρ.Τ 12 ΤΖΙΩΛΗ Σταμούλω Π 
31 ΣΤΑΥΡΗΣ Σταμάτης Π 13 ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ιωάννης ΑγρΤ 
32 ΤΑΧΟΣ Δημήτριος Α 14 ΤΡΙΜΜΗΣ Νικόλαος Π 

    15 XΟΡΤΗΣ Γεώργιος Π 

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1 ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ Σπυρίδων Α   
2 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ Νικόλαος Μ 1 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Γεωργία Π.Μ. 
3 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Π 2 ΗΛΙΑΔΗΣ  Πέτρος Π.Μ. 
4 ΜΟΣΙΑΛΟΣ Λάμπρος Π 3 ΚΑΦΦΕΣ Δημήτριος Μ.Μ. 
5 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Η 4 ΛΙΑΣΧΟΣ Απόστολος Π.Μ. 
6 ΤΣΙΠΑΣ Ηλίας Αγρ.Τ 5 ΜΥΛΩΝΑΣ Θεόδωρος ΑΤΜ 
7 ΤΣΟΓΙΑΣ Δημήτριος Μ 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Βάϊος Α.Μ. 
8 ΦΑΛΑΓΓΑΣ Αθανάσιος Α 7 ΤΣΙΑΡΑΣ Αγαθάγγελος Π.Μ. 

        
 
 

 

Π Α Σ Κ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Η ΠΑΣΚ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θα παραμείνει ο βασικός εγγυητής για μια νέα  
συλλογική και υπεύθυνη προσπάθεια για την ανύψωση του κύρους του  
ΤΕΕ τόσο στην κοινωνία όσο και στους μηχανικούς. 
Χρειάζεται να γίνουμε πρωτοπόροι στην προσπάθεια για την κοινωνική  
και οικονομική αναβάθμιση της χώρας μας, το ξεπέρασμα της 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα με  
κίνδυνο να βυθιστεί σε μια παρατεταμένη ύφεση που πρώτα και κύρια  
θα πλήξει την κάθε μορφής τεχνική δραστηριότητα, δηλαδή με δύο 
λόγια, τη δουλειά μας και την προοπτική μας. ΄Ηδη τα πρώτα σημάδια 
της ύφεσης χτυπούν την πόρτα μας με παράπλευρες απώλειες, για 
τους μηχανικούς, θεσμικές κατακτήσεις δεκαετιών. 

 
 

Η παράταξή μας όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα θα δώσει με 
αποφασιστικότητα τη μάχη σε όλους τους τομείς δράσης του Τ.Ε.Ε., τον 
κοινωνικό, τον επιστημονικό και τον συνδικαλιστικό. 

 
Με στόχο την ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των 

Ελλήνων Μηχανικών στη ζωή και την ανάπτυξη της χώρας μας η ΠΑΣΚ 
θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις της και θα συμβάλει στην ευρύτερη 
δυνατή συναίνεση μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων, βάσει αρχών και 
προγραμμάτων για την συλλογική και αποτελεσματική διοίκηση του 
Τ.Ε.Ε.. 

                 Αγωνιζόμαστε για ένα: 

Τ.Ε.Ε. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ 

Τ.Ε.Ε.  ΓΙΑ   ΤΟΥΣ    ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ  

ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΓΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
1. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. 
Τα  νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν διεύρυνση των σκοπών και 
του ρόλου του Τ.Ε.Ε., ανασυγκρότηση και αναμόρφωση των οργάνων του καθώς 
και αλλαγή του τρόπου εκλογής τους προς την κατεύθυνση της άμεσης 
Δημοκρατίας. Οι νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και στην 
διαμόρφωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος απαιτούν 
επαναπροσδιορισμό της πολιτικής του Τ.Ε.Ε. για την καλύτερη προστασία των 
συμφερόντων των Μηχανικών. 
2. Νέες προκλήσεις στην παιδεία και το επάγγελμα του Μηχανικού 

Θα πρέπει να επιβάλουμε το Τ.Ε.Ε. ως τον μοναδικό φορέα που θα πιστοποιεί τα 
προσόντα, όλων των αποφοίτων της Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης και θα αποδίδει 
επαγγελματικές ισοτιμίες. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος να κατοχυρώνει έναν 
επαγγελματικό τίτλο και μια κατηγορία τεχνικής ευθύνης που διαβαθμίζεται ανάλογα με 

τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την επαγγελματική εμπειρία. Άμεση αναγνώριση των σπουδών 
5ετούς κύκλου των Μηχανικών ως επιπέδου MASTER. 
3. Χωροταξικός-πολεοδομικός σχεδιασμός-οικοδομική δραστηριότητα 
Eίναι ανάγκη να συνταχθούν και θεσμοθετηθούν περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, 
να εκπονηθούν τα ρυθμιστικά σχέδια για τα Πολεοδομικά συγκροτήματα με τις 
ευρύτερες περιοχές τους και να προχωρήσουν τα γενικά Πολεοδομικά σχέδια σε 
όλη τη χώρα. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης των ρυμοτομικών μελετών  
και των πράξεων εφαρμογής. Να λυθεί το πρόβλημα των αυθαιρέτων στη λογική της αποτροπής 
της αυθαίρετης δόμησης και όχι της καταστολής. Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ημιϋπαίθριων 
χώρων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά και όχι αποκλειστικά εισπρακτικά κριτήρια. 
Να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο. 
4. Θεσμικό πλαίσιο μελετών και αμοιβών 

 

Να αναθεωρηθεί ο Ν.3316/04 για τις μελέτες του Δημοσίου ώστε η διαδικασία 
ανάθεσης των μελετών να είναι σύντομη, αντικειμενική και διαφανής. Να 
διασφαλιστούν σωστές προδιαγραφές καθώς και οι ελάχιστες αμοιβές τόσο στο 
Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα ιδιαίτερα τώρα με την επικείμενη κατάργηση του 
μοναδικού συντελεστή στη φορολόγηση των μηχανικών. 

Να αναβαθμιστούν οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες με επιστημονικό προσωπικό και μέσα και να γίνει 
κωδικοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας 
5. Δημόσια έργα 
Το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των Δημοσίων Έργων χρειάζεται συνολική 
αναμόρφωση και ενιαιοποίηση προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και 
διασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού στις διαδικασίες ανάθεσης των έργων, της 
βελτίωσης της ποιότητας κατασκευής των έργων, την καθιέρωση σύγχρονου 
Εθνικού Τιμολογίου για την δημοπράτηση των Δημοσίων Έργων, την καλύτερη 
κατανομή των διατιθέμενων πόρων, με διαδικασίες δημοκρατικού 
προγραμματισμού για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη καθώς και την 
αναβάθμιση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών. 
6. Ιδιωτικά έργα 

 

Το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των ιδιωτικών έργων πρέπει να εξυγιανθεί και 
εκσυγχρονιστεί στο σύνολό του από την μελέτη-επίβλεψη-κατασκευή ως την 
παραγωγή των δομικών υλικών. Να διαμορφωθούν προδιαγραφές μελετών 
αντίστοιχες με τα δημόσια έργα. Να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος ρόλος του επιβλέποντα 
Μηχανικού. Να ελέγχονται τα δομικά υλικά στον τόπο παραγωγής τους. Να  

θεσπιστεί άμεσα το μητρώο κατασκευαστή ιδιωτικών έργων καθώς και η υποχρεωτική συντήρηση 
των κτιρίων με την καθιέρωση της ταυτότητας των κτιρίων (πράσινο κουτί). Να οριστικοποιηθεί 
άμεσα η ιδιότητα του ενεργειακού Επιθεωρητή του κτιρίου. 
7. Μηχανικοί του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα 
Το ζητούμενο είναι η δίκαιη αμοιβή των Διπλωματούχων μηχανικών για το 
παραγόμενο έργο βασισμένη σ’ ένα αξιοκρατικό, παραγωγικό και αποδοτικό 
σύστημα. Διαφορετικά δεν μπορεί κανείς να μιλά για εκσυγχρονισμό και 
αναβάθμιση, χωρίς την θεσμοθέτηση σύγχρονου μισθολογίου των μηχανικών είτε 
του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού τομέα.  
 

 
 
 
 
Διεκδίκηση άμεσης προτεραιότητας για τους Μηχανικούς του Δημοσίου αποτελεί: 
- Η αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου. 
- Η καθιέρωση του διϋπουργικού κλάδου ΠΕ των Μηχανικών για όλο το Δημόσιο Τομέα. 
- Η διόρθωση της απαράδεκτης απόφασης για τη μείωση των εκτός έδρας των Μηχανικών 

του Δημοσίου. 
- Η καταξίωση του ρόλου του Μηχανικού στην παραγωγική διαδικασία. 
Για τους Μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα ο έλεγχος για την τήρηση συλλογικής σύμβασης που 
προτείνει το Τ.Ε.Ε. 
8. Νέοι Μηχανικοί 
Στόχος της παράταξής μας είναι η ύπαρξη μιας ισχυρής νεανικής συνιστώσας στην 
δραστηριότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να ακουστεί 

δυνατά η φωνή των νέων Μηχανικών στα μικρά και μεγάλα θέματα που 
αφορούν την ανεργία, την εκπαίδευση, την ασφαλιστική κάλυψη, την 
πρόνοια, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 
Οι προτάσεις μας  για την ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να υπάρξει για τους 
νέους συναδέλφους είναι: 
- Η δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και στήριξης νέων μηχανικών. 
- Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατάρτιση, την 
εκπαίδευση, την απασχόληση των νέων μηχανικών. 
- Η συνεργασία Τ.Ε.Ε. με Δημόσιους φορείς όπως ο Ο.Α.Ε.Δ., η Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Υπουργείο Εργασίας, κλπ. Ώστε να δοθούν 
κίνητρα επιχειρηματικότητας σε ομάδες Νέων Μηχανικών και κίνητρα 
απασχόλησης νέων Μηχανικών σε εταιρείες. 

9. Ασφαλιστικό – ΤΣΜΕΔΕ 
Η οικονομική ευρωστία του ΤΣΜΕΔΕ δυστυχώς δεν αντικατοπτρίζεται ούτε στις 
υψηλές εισφορές των μηχανικών, ούτε στις χαμηλές παροχές μας, ούτε στην ελλιπή 
στελέχωση και απαρχαιωμένη λειτουργία του και επομένως στη χείριστη 
«εξυπηρέτηση» των μηχανικών, χειρότερη ακόμη κι από τα πλέον χρεωμένα ταμεία. 
Η επίλυση των ασφαλιστικών ζητημάτων των Μηχανικών, ιδιαίτερα μετά την ένταξη 
του ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ και την διαμορφούμενη εκρηκτική κατάσταση στο 
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας στο σύνολό του, θα απαιτήσει σοβαρή και 
μεθοδική δουλειά από τους Μηχανικούς ώστε να αποφευχθεί η οριστική 
κατάρρευση του ταμείου μας. Η παράταξή μας δεσμεύεται ότι θα είναι 
ανυποχώρητη απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω υποβάθμισης της 
ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανικών. 
10. Νέες Τεχνολογίες – Νέα πεδία απασχόλησης 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών 
και της Πληροφορικής σε συνδυασμό και με όλες τις άλλες επιστήμες έχουν ως 
συνέπεια να παράγονται συνεχώς νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και μέσα 
επικοινωνίας, τα οποία έχουν μια πρωτόγνωρη δυναμική. Επηρεάζουν όλες τις 
δομές της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα και επιτρέπουν σήμερα την 

λήψη αποφάσεων θεμελιωμένων στην γνώση. 
Βιώνουμε καθημερινά τη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας, αυτή που λέμε «Κοινωνία της 
Πληροφορίας και της Γνώσης», με θετικές αλλά και ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις. 
Οι Μηχανικοί πρωτοπόροι μαζί με τους άλλους επιστήμονες, έχουν να διαδραματίσουν ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες αυτές που οικοδομούν αυτή τη νέα μορφή ανάπτυξης 
της κοινωνίας.. 
11. Επιμόρφωση  
Η συμμετοχή των συναδέλφων στα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει να διασφαλιστεί με την 
ενημέρωσή τους μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου του Τ.Ε.Ε.  
Το ΙΕΚΕΜ θα πρέπει να αναδιοργανωθεί για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. 
Θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένος προγραμματισμός και επεξεργασία των 
θεματικών ενοτήτων των σεμιναρίων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, 
ώστε να «ανταποκρίνονται στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες του 
επαγγέλματος του Μηχανικού και όχι παροχή γνώσεων που δεν θα 
χρειαστούν ποτέ. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
1. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. 
Τα  νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν διεύρυνση των σκοπών και 
του ρόλου του Τ.Ε.Ε., ανασυγκρότηση και αναμόρφωση των οργάνων του καθώς 
και αλλαγή του τρόπου εκλογής τους προς την κατεύθυνση της άμεσης 
Δημοκρατίας. Οι νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και στην 
διαμόρφωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος απαιτούν 
επαναπροσδιορισμό της πολιτικής του Τ.Ε.Ε. για την καλύτερη προστασία των 
συμφερόντων των Μηχανικών. 
2. Νέες προκλήσεις στην παιδεία και το επάγγελμα του Μηχανικού 

Θα πρέπει να επιβάλουμε το Τ.Ε.Ε. ως τον μοναδικό φορέα που θα πιστοποιεί τα 
προσόντα, όλων των αποφοίτων της Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης και θα αποδίδει 
επαγγελματικές ισοτιμίες. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος να κατοχυρώνει έναν 
επαγγελματικό τίτλο και μια κατηγορία τεχνικής ευθύνης που διαβαθμίζεται ανάλογα με 

τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την επαγγελματική εμπειρία. Άμεση αναγνώριση των σπουδών 
5ετούς κύκλου των Μηχανικών ως επιπέδου MASTER. 
3. Χωροταξικός-πολεοδομικός σχεδιασμός-οικοδομική δραστηριότητα 
Eίναι ανάγκη να συνταχθούν και θεσμοθετηθούν περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, 
να εκπονηθούν τα ρυθμιστικά σχέδια για τα Πολεοδομικά συγκροτήματα με τις 
ευρύτερες περιοχές τους και να προχωρήσουν τα γενικά Πολεοδομικά σχέδια σε 
όλη τη χώρα. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης των ρυμοτομικών μελετών  
και των πράξεων εφαρμογής. Να λυθεί το πρόβλημα των αυθαιρέτων στη λογική της αποτροπής 
της αυθαίρετης δόμησης και όχι της καταστολής. Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ημιϋπαίθριων 
χώρων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά και όχι αποκλειστικά εισπρακτικά κριτήρια. 
Να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο. 
4. Θεσμικό πλαίσιο μελετών και αμοιβών 

 

Να αναθεωρηθεί ο Ν.3316/04 για τις μελέτες του Δημοσίου ώστε η διαδικασία 
ανάθεσης των μελετών να είναι σύντομη, αντικειμενική και διαφανής. Να 
διασφαλιστούν σωστές προδιαγραφές καθώς και οι ελάχιστες αμοιβές τόσο στο 
Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα ιδιαίτερα τώρα με την επικείμενη κατάργηση του 
μοναδικού συντελεστή στη φορολόγηση των μηχανικών. 

Να αναβαθμιστούν οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες με επιστημονικό προσωπικό και μέσα και να γίνει 
κωδικοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας 
5. Δημόσια έργα 
Το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των Δημοσίων Έργων χρειάζεται συνολική 
αναμόρφωση και ενιαιοποίηση προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και 
διασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού στις διαδικασίες ανάθεσης των έργων, της 
βελτίωσης της ποιότητας κατασκευής των έργων, την καθιέρωση σύγχρονου 
Εθνικού Τιμολογίου για την δημοπράτηση των Δημοσίων Έργων, την καλύτερη 
κατανομή των διατιθέμενων πόρων, με διαδικασίες δημοκρατικού 
προγραμματισμού για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη καθώς και την 
αναβάθμιση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών. 
6. Ιδιωτικά έργα 

 

Το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των ιδιωτικών έργων πρέπει να εξυγιανθεί και 
εκσυγχρονιστεί στο σύνολό του από την μελέτη-επίβλεψη-κατασκευή ως την 
παραγωγή των δομικών υλικών. Να διαμορφωθούν προδιαγραφές μελετών 
αντίστοιχες με τα δημόσια έργα. Να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος ρόλος του επιβλέποντα 
Μηχανικού. Να ελέγχονται τα δομικά υλικά στον τόπο παραγωγής τους. Να  

θεσπιστεί άμεσα το μητρώο κατασκευαστή ιδιωτικών έργων καθώς και η υποχρεωτική συντήρηση 
των κτιρίων με την καθιέρωση της ταυτότητας των κτιρίων (πράσινο κουτί). Να οριστικοποιηθεί 
άμεσα η ιδιότητα του ενεργειακού Επιθεωρητή του κτιρίου. 
7. Μηχανικοί του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα 
Το ζητούμενο είναι η δίκαιη αμοιβή των Διπλωματούχων μηχανικών για το 
παραγόμενο έργο βασισμένη σ’ ένα αξιοκρατικό, παραγωγικό και αποδοτικό 
σύστημα. Διαφορετικά δεν μπορεί κανείς να μιλά για εκσυγχρονισμό και 
αναβάθμιση, χωρίς την θεσμοθέτηση σύγχρονου μισθολογίου των μηχανικών είτε 
του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού τομέα.  
 

 
 
 
 
Διεκδίκηση άμεσης προτεραιότητας για τους Μηχανικούς του Δημοσίου αποτελεί: 
- Η αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου. 
- Η καθιέρωση του διϋπουργικού κλάδου ΠΕ των Μηχανικών για όλο το Δημόσιο Τομέα. 
- Η διόρθωση της απαράδεκτης απόφασης για τη μείωση των εκτός έδρας των Μηχανικών 

του Δημοσίου. 
- Η καταξίωση του ρόλου του Μηχανικού στην παραγωγική διαδικασία. 
Για τους Μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα ο έλεγχος για την τήρηση συλλογικής σύμβασης που 
προτείνει το Τ.Ε.Ε. 
8. Νέοι Μηχανικοί 
Στόχος της παράταξής μας είναι η ύπαρξη μιας ισχυρής νεανικής συνιστώσας στην 
δραστηριότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να ακουστεί 

δυνατά η φωνή των νέων Μηχανικών στα μικρά και μεγάλα θέματα που 
αφορούν την ανεργία, την εκπαίδευση, την ασφαλιστική κάλυψη, την 
πρόνοια, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 
Οι προτάσεις μας  για την ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να υπάρξει για τους 
νέους συναδέλφους είναι: 
- Η δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και στήριξης νέων μηχανικών. 
- Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατάρτιση, την 
εκπαίδευση, την απασχόληση των νέων μηχανικών. 
- Η συνεργασία Τ.Ε.Ε. με Δημόσιους φορείς όπως ο Ο.Α.Ε.Δ., η Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Υπουργείο Εργασίας, κλπ. Ώστε να δοθούν 
κίνητρα επιχειρηματικότητας σε ομάδες Νέων Μηχανικών και κίνητρα 
απασχόλησης νέων Μηχανικών σε εταιρείες. 

9. Ασφαλιστικό – ΤΣΜΕΔΕ 
Η οικονομική ευρωστία του ΤΣΜΕΔΕ δυστυχώς δεν αντικατοπτρίζεται ούτε στις 
υψηλές εισφορές των μηχανικών, ούτε στις χαμηλές παροχές μας, ούτε στην ελλιπή 
στελέχωση και απαρχαιωμένη λειτουργία του και επομένως στη χείριστη 
«εξυπηρέτηση» των μηχανικών, χειρότερη ακόμη κι από τα πλέον χρεωμένα ταμεία. 
Η επίλυση των ασφαλιστικών ζητημάτων των Μηχανικών, ιδιαίτερα μετά την ένταξη 
του ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ και την διαμορφούμενη εκρηκτική κατάσταση στο 
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας στο σύνολό του, θα απαιτήσει σοβαρή και 
μεθοδική δουλειά από τους Μηχανικούς ώστε να αποφευχθεί η οριστική 
κατάρρευση του ταμείου μας. Η παράταξή μας δεσμεύεται ότι θα είναι 
ανυποχώρητη απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω υποβάθμισης της 
ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανικών. 
10. Νέες Τεχνολογίες – Νέα πεδία απασχόλησης 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών 
και της Πληροφορικής σε συνδυασμό και με όλες τις άλλες επιστήμες έχουν ως 
συνέπεια να παράγονται συνεχώς νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και μέσα 
επικοινωνίας, τα οποία έχουν μια πρωτόγνωρη δυναμική. Επηρεάζουν όλες τις 
δομές της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα και επιτρέπουν σήμερα την 

λήψη αποφάσεων θεμελιωμένων στην γνώση. 
Βιώνουμε καθημερινά τη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας, αυτή που λέμε «Κοινωνία της 
Πληροφορίας και της Γνώσης», με θετικές αλλά και ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις. 
Οι Μηχανικοί πρωτοπόροι μαζί με τους άλλους επιστήμονες, έχουν να διαδραματίσουν ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες αυτές που οικοδομούν αυτή τη νέα μορφή ανάπτυξης 
της κοινωνίας.. 
11. Επιμόρφωση  
Η συμμετοχή των συναδέλφων στα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει να διασφαλιστεί με την 
ενημέρωσή τους μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου του Τ.Ε.Ε.  
Το ΙΕΚΕΜ θα πρέπει να αναδιοργανωθεί για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. 
Θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένος προγραμματισμός και επεξεργασία των 
θεματικών ενοτήτων των σεμιναρίων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, 
ώστε να «ανταποκρίνονται στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες του 
επαγγέλματος του Μηχανικού και όχι παροχή γνώσεων που δεν θα 
χρειαστούν ποτέ. 
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 λέμε ΟΧΙ στην λεηλασία των εισοδημάτων μας και την κατάργηση των 

δικαιωμάτων μας 
 λέμε ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση κάθε έννοιας δημοσίου αγαθού 

(υποδομές, υγεία, παιδεία, ενέργεια) 
 λέμε ΟΧΙ στην υποβάθμιση των σπουδών στα πλαίσια των αποφάσεων της 

Μπολώνια, στην επιχειρούμενη αποσύνδεση των εργασιακών και 
επαγγελματικών δικαιωμάτων από το πτυχίο, στη συνολική υποβάθμιση 
των αποφοίτων  

 λέμε ΟΧΙ στην «ανάπτυξη» που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, 
συρρικνώνει και εμπορευματοποιεί τους δημόσιους χώρους (π.χ. στα 
ΤΡΙΚΑΛΑ, η κατάντια της Ασκληπιού, το Δεσποτικό, το Parking στην 
πλατειά του Κ.Τ.Ε.Λ.). Σχεδιάζει έργα περιβαλλοντικής καταστροφής 
όπως η εκτροπή του Αχελώου, ντοπάρεται με «μεγάλες ιδέες» όπως 
αυτές των Μεσογειακών αγώνων 

 λέμε ΟΧΙ στην στέρηση του δικαιώματος των νέων μηχανικών να 
ενταχθούν στο επάγγελμα με όρους αξιοπρέπειας (Μπλοκάκι ,”εχθρικές 
διαπλεκόμενες υπηρεσίες”) κτλ. Έχουν γίνει εργαζόμενοι με πολλά 
αφεντικά, χωρίς δικαιώματα    
Για την ανατροπή της επίθεσης και του 

«Προγράμματος Σταθερότητας» 
 
 προτάσσουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας, την κοινωνική ωφέλεια 

και όχι τις λογικές του κέρδους και των αγορών 
 διεκδικούμε να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια 
 Θέλουμε ένα Τ.Ε.Ε. παρεμβατικό , διεκδικητικό , ένα Τ.Ε.Ε. δίπλα στον 

αδύναμο μηχανικό και το νέο, απέναντι στους διαπλεκόμενους , στους 
βολεμένους και τους διεφθαρμένους  μηχανισμούς 

 ΜΑΥΡΟ στις ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ που στρώσανε το έδαφος γι’ 
αυτές τις πολιτικές και που ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. & Ν.Δ. 

 

Υποψήφιοι για την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Κ. & Δ.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ν. Τρικάλων 
 

Αποστολόπουλος Σπύρος           Πολιτικός Μηχ/κός 
Κρύος Παναγιώτης                      Πολιτικός Μηχ/κός 
Παπαδάκης Γιώργος            Αρχιτέκτονας  Μηχ/κός 
Σαλιάχη Νικολέττα                Αρχιτέκτονας  Μηχ/κός 
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ΗΛΙΑΣ  Γ .    ΜΠΑΚΟΣ  Π.Μ.  
Ανεξάρτητος μεμονωμένος 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Αγαπητέ συνάδελφε –ισσα  
τις 25/04/2010 ψηφίζουμε για τα νέα όργανα του ΤΕΕ  
 
Σ
 

Η υποψηφιότητά μου ως ανεξάρτητου μεμονωμένου είναι μία διαχρονική πρόταση –παρέμβαση 
στα  δρώμενα  του  Τμήματος  Κεντρικής  και  Δυτικής  Θεσσαλίας  που  χρονολογείται  από  τις  εκλογές  τις 
30/11/2003 ως Ανεξάρτητου Μεμονωμένου,  στις  εκλογές  26/11/2006  με  την  Συνδικαλιστική  παράταξη 
Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί και σήμερα στις εκλογές στις 25/04/2010 ως Ανεξάρτητου Μεμονωμένου.  
Είναι  μία  πρόταση  και  κίνηση  στο  χώρο  των  μηχανικών  ανεξάρτητη  από  κομματικές  παρατάξεις  και 
κομματικ οές προτάσεις οι οποίες τ  μόνο που κάνουν είναι να ενοχοποιούν το συνδικαλιστικό κίνημα.  

Η  δικιά  μας  πρόταση  απευθύνεται  στους  εργαζόμενους  μηχανικούς  που  αγωνιούν  για  τα 
προβλήμ η του ΤΕΕ.  ατα των εργαζομένων μηχανικών που πιστεύουν στη ρήξη και όχι στην διαχείρισ

Στις εκλογές της 25ης Απριλίου του 2010 ψηφίζουμε για τα νέα όργανα του ΤΕΕ. 
Σήμερα που το σύννεφο της ανεργίας στον κλάδο μας και σ’ όλη την πατρίδα μας πλανάτε οι  ένοχοι δεν 
είναι μόνο οι κυβερνώντες αλλά μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι κομματικοί συνδικαλιστές που κάθε 
φορά  ταυτίζονται  με  τους  Κυβερνώντες  και  όχι  με  τα  προβλήματα  των  μηχανικών  όπως  εργασιακές 
χέσεις – ασφαλιστικό – φορολογικό – εκπαίδευση που κάθε μέρα μας πνίγουν περισσότερο.  σ
 
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ  
‐ Ζητάμε κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας και στα μπλοκάκια.  
‐ Θέλουμε Δημόσια Διοίκηση αναβαθμισμένη – αξιοκρατική και υπηρέτη στον πολίτη.  
‐ Αναβαθμισμένο ρόλο του μηχανικού στην παραγωγική διαδικασία και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας 
μας .  

τ κ‐  Νέοι  μηχανικοί  με  προνομιακή  πριμοδό ηση  της  εργασίας  των  από  την  Πολιτεία  και  αταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΕΕ.  

γων  –  ανταγωνισμού  –εργοληπτικά  πτυχία  – ‐  Εκσυγχρονισμός  του  θεσμικού  πλαισίου  δημοσίων  έρ
εγγυητικές επιστολές από ΤΣΜΕΔΕ – και αναβαθμισμένη δημόσια διοίκηση.  
‐ Θεσμικό πλαίσιο μελετών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.  
‐ Θεσμικό πλαίσιο κατασκευής ιδιωτικών έργων για κατασκευή σύγχρονης λαϊκής κατοικίας.  
 ΣΔΙΤ μόνο εξειδικευμένες συμβάσεις – Ήδη σήμερα αντλούν όλα τα χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων ‐
Επενδύσεων.  
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΣΜΕΔΕ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  

Οι  κυβερνητικές  πολιτικές  που  εφαρμόστηκαν  και  εφαρμόζονται  στο  ασφαλιστικό  είναι  το 
εύρωστο  κνωση ΤΣΜΕΔΕ να οδηγείται στη συρρί με την ενοποίηση και να παρέχει πένητες συνταξιούχους 
στην κοινωνία.  

Το  νέο  φορολογικό  νομοσχέδιο  αφαιρεί  δυσβάσταχτα  ποσά  από  τα  πενιχρά  εισοδήματα  των 
μηχανικών.  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
  Εκπαίδευση  δια  βίου  για  την  απόκτηση  γνώσης  στις  νέες  τεχνολογίες  κατά  τακτά  χρονικά ‐
διαστήματα από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Ημερίδες –Συνέδρια.  

ς
 
‐  Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκηση  και δημιουργία σχολής επιμόρφωσης των στελεχών.  
 
  Αναβάθμιση  των  Πολεοδομικών  γραφείων.  Τα  Πολεοδομικά  γραφεία  να  γίνουν  χώροι 
υνάθροισης των μηχανικών και τόπος διακίνησης επιστημονικών ιδεών.  
‐
σ
 
 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ  

Ο αγώνας που καλούμαστε συνάδελφε στις εκλογές στις 24/4/2010 είναι μία ριζική αλλαγή των 
συσχετισμών των παρατάξεων που συμμετέχουν στα όργανα του ΤΕΕ.  
Είναι ένας αγώνας στην υπηρεσία των εργαζομένων μηχανικών – νέων μηχανικών – ανέργων μηχανικών –
μισθωτών –μικροεπαγγελματιών, του μηχανικού, του μόχθου και της βιοπάλης.  

1

Αγαπητέ συνάδελφε –ισσα 

Στις 25/04/2010 ψηφίζουμε για τα νέα όργανα του ΤΕΕ 

Η υποψηφιότητά μου ως ανεξάρτητου μεμονωμένου είναι μία 
διαχρονική πρόταση –παρέμβαση στα δρώμενα του Τμήματος 
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας που χρονολογείται από τις 
εκλογές τις 30/11/2003 ως Ανεξάρτητου Μεμονωμένου, στις εκλογές 
26/11/2006 με την Συνδικαλιστική παράταξη Συνεργαζόμενοι 
Μηχανικοί και σήμερα στις εκλογές στις 25/04/2010 ως Ανεξάρτητου 
Μεμονωμένου. 
Είναι μία πρόταση και κίνηση στο χώρο των μηχανικών ανεξάρτητη 
από κομματικές παρατάξεις και κομματικές προτάσεις οι οποίες το 
μόνο που κάνουν είναι να ενοχοποιούν το συνδικαλιστικό κίνημα. 
Η δικιά μας πρόταση απευθύνεται στους εργαζόμενους μηχανικούς 
που αγωνιούν για τα προβλήματα των εργαζομένων μηχανικών που 
πιστεύουν στη ρήξη και όχι στην διαχείριση του ΤΕΕ. 
Στις εκλογές της 25ης Απριλίου του 2010 ψηφίζουμε για τα νέα 
όργανα του ΤΕΕ.
Σήμερα που το σύννεφο της ανεργίας στον κλάδο μας και σ’ όλη 
την πατρίδα μας πλανάτε οι ένοχοι δεν είναι μόνο οι κυβερνώντες 
αλλά μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι κομματικοί συνδικαλιστές 
που κάθε φορά ταυτίζονται με τους Κυβερνώντες και όχι με τα 
προβλήματα των μηχανικών όπως εργασιακές σχέσεις – ασφαλιστικό 
– φορολογικό – εκπαίδευση που κάθε μέρα μας πνίγουν περισσότερο. 

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ 
- Ζητάμε κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, όχι στις ελαστικές 
σχέσεις εργασίας και στα μπλοκάκια. 
- Θέλουμε Δημόσια Διοίκηση αναβαθμισμένη – αξιοκρατική και 
υπηρέτη στον πολίτη. 
- Αναβαθμισμένο ρόλο του μηχανικού στην παραγωγική διαδικασία 
και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας . 
- Νέοι μηχανικοί με προνομιακή πριμοδότηση της εργασίας των από 
την Πολιτεία και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από το ΤΕΕ. 
- Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου δημοσίων έργων – 
ανταγωνισμού –εργοληπτικά πτυχία – εγγυητικές επιστολές από 
ΤΣΜΕΔΕ – και αναβαθμισμένη δημόσια διοίκηση. 
- Θεσμικό πλαίσιο μελετών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. 
- Θεσμικό πλαίσιο κατασκευής ιδιωτικών έργων για κατασκευή 
σύγχρονης λαϊκής κατοικίας. 
- ΣΔΙΤ μόνο εξειδικευμένες συμβάσεις – Ήδη σήμερα αντλούν όλα τα 
χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΣΜΕΔΕ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
Οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται 
στο ασφαλιστικό είναι το εύρωστο ΤΣΜΕΔΕ να οδηγείται στη 
συρρίκνωση με την ενοποίηση και να παρέχει πένητες συνταξιούχους 
στην κοινωνία. 
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αφαιρεί δυσβάσταχτα ποσά από τα 
πενιχρά εισοδήματα των μηχανικών. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
- Εκπαίδευση δια βίου για την απόκτηση γνώσης στις νέες 
τεχνολογίες κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση – Ημερίδες –Συνέδρια. 

- Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και δημιουργία 
σχολής επιμόρφωσης των στελεχών. 

- Αναβάθμιση των Πολεοδομικών γραφείων. Τα Πολεοδομικά 
γραφεία να γίνουν χώροι συνάθροισης των μηχανικών και τόπος 
διακίνησης επιστημονικών ιδεών. 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ 
Ο αγώνας που καλούμαστε συνάδελφε στις εκλογές στις 24/4/2010 
είναι μία ριζική αλλαγή των συσχετισμών των παρατάξεων που 
συμμετέχουν στα όργανα του ΤΕΕ. 
Είναι ένας αγώνας στην υπηρεσία των εργαζομένων μηχανικών 
– νέων μηχανικών – ανέργων μηχανικών –μισθωτών –
μικροεπαγγελματιών, του μηχανικού, του μόχθου και της βιοπάλης. 
Αγαπητέ συνάδελφε πρέπει να γίνει μία αποφασιστική ελάττωση 
της δύναμης με την ψήφο σου φυσικά των κυρίαρχων πολιτικών 
παρατάξεων που εκφράζονται στα όργανα του ΤΕΕ. Στο βαθμό 
που επιτευχθεί αυτό θα γίνει και αλλαγή πλεύσης για επίλυση 
προβλημάτων των δικών σου και όλων των μηχανικών. 

Και σ’ αυτή την προσπάθεια ζητώ την ψήφο σου. 

Οι αλλαγές γίνονται από ανθρώπους και ομάδες που έχουν πάθος και 
αρχές και έτσι πρέπει να επιλέξεις. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ε.  ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 
Το θεσμικό πλαίσιο του Τμήματος Κ. Δ.  Θεσσαλίας όπως λειτουργεί 
σήμερα είναι ένα συγκεντρωτικό –γραφειοκρατικό και υδροκέφαλο 
Λαρισαϊκό. 
Οι περιφερειακές πόλεις Τρίκαλα – Καρδίτσα και η λειτουργία 
των Ν.Ε. είναι οι φτωχοί συγγενείς του Τμήματος. Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες στους 1.000 μηχανικούς των Τρικάλων είναι ελάχιστες 
παρ’όλη τη φιλότιμη προσπάθεια της Ν.Ε. 

Είναι επιτακτική ανάγκη και πρόταση και θα πρέπει να τοποθετηθούν 
και οι άλλες παρατάξεις για την δημιουργία Ανεξάρτητου Τμήματος 
στο Νομό Τρικάλων. Έλα μαζί μας να στηρίζουμε την προσπάθεια με 
διάθεση για αγώνα. 

Συνάδελφε –ισσα ζητώ την στήριξή σου για ένα ισχυρό και 
συλλογικό ΤΕΕ. 

Φθάνει πια! Αποκέντρωση εδώ και τώρα.

Συνάδελφε, ενίσχυσε τις προτάσεις της κίνησής μας που είναι 
προσφορά και αγώνας για τα προβλήματα των Μηχανικών. 

Συνάδελφε ζητώ την ψήφο σου για μία ισχυρή υποψηφιότητα 
ταυτισμένη με τα προβλήματα των μηχανικών. 

Επέλεξε και ψήφισε στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του 
Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, το ψηφοδέλτιο 

ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΟΣ. 
Ευχαριστώ 

Τηλ. επικοινωνίας 24310-84172 & 6974921409
e-mail: ibako@tee.gr 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλης Μπασδάνης γεννήθηκε στο Γερακάρι – Αγιάς – 
Λάρισας στις 07-03-1959.
Είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών.
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 41508
Κουμουνδούρου 39Β Λάρισα
e-mail: billmpas@hol.gr

Σπούδασε:
1. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: Δίπλωμα Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών (1983).
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (2003) της Σχολής Θετικών Επιστημών 
και Τεχνολογίας. (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων 
Υποδομής).

Δίδαξε:
1. Το 1999-2000: Ι.Ε.Κ. 1 και Ι.Ε.Κ. 2 Λάρισας. 
α. Ειδικότητα: Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών: 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ 
β. Ειδικότητα: Σχεδιαστής μέσω Η/Υ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ 
2. 2002-2009: T.Ε.I. Λάρισας, Εργαστηριακός Συνεργάτης στο 
τμήμα Πολιτικών Ε.Υ. της Σ.Τ.Ε.Φ. στα μαθήματα: 
α. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (7ο εξάμηνο) 
β. Εργαστήριο οπλισμένου σκυροδέματος (5ο εξάμηνο). 
Επιβλέπων συνολικά σε 11 πτυχιακές εργασίες
γ. Σχεδιασμός Λιμένων (5ο εξάμηνο)

Εργάστηκε:
1. Ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι το 1993 στην Αγιά Λάρισας 
και Ε.Δ.Ε. με αριθ. ΜΕΕΠ 3313 και αριθμό Μ.Ε.Κ. 10349 
(Β΄τάξη).
2. Ως Δημοτικός υπάλληλος από το 1993-σήμερα στο Δήμο 
Λαρισαίων: 1,5 έτη στην Τεχνική Υπηρεσία, 5 έτη στη Δ/νση 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, ΜΑΥ) και 10 έτη στην Δ/
νση Πολεοδομίας στο Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 
(Στατικός Έλεγχος, Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων 
Κατασκευών).

Δραστηριοποιήθηκε: 
Α. 1. Στο ΤΕΕ, με συμμετοχή του σε ομάδες εργασίας 
α. «Αστική και Υπεραστική συγκοινωνία της Λάρισας, 
προβλήματα και προοπτικές Βελτιστοποίησης» 1996. 
Βιβλιοθήκη ΤΕΕ – ΚΔΘ 1996 σελ. 228 ΛΑΡΙΣΑ 
388.4094954Μ.
2. «Καταγραφή προβλημάτων των συνοικιών Λάρισας: 
Αμπελοκήπων – Παπασταύρου – Ιπποκράτη – Βορ. Αγ. 
Αθανασίου και προτάσεις για την αναβάθμισή τους» 1998. 
Βιβλιοθήκη ΤΕΕ-ΚΔΘ 1998 ΛΑΡΙΣΑ 711.4094954Κ.
3. «Καταγραφή περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε έργα υποδομής» 2003. 
Βιβλιοθήκη ΤΕΕ-ΚΔΘ 2003 σελ. 178 ΛΑΡΙΣΑ 363.70026Γ
4.  «Διερεύνηση και καθορισμός θέσεων στάθμευσης στο Δήμο 
Λαρισαίων» 2004. 711.73094254Ι

5. «Κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας πεζοδρόμων και 
αστικών χώρων». 2009
Εκκρεμεί η παρουσίαση τη Δ.Ε. του ΤΕΕ.
6. «Επικαιροποίηση στοιχείων για το υδάτινο δυναμικό της 
Θεσσαλίας, και για την υποβοήθηση διεκδίκησης του έργου 
του Αχελώου ως Περιβαλλοντοκού» 2
Δεν ευοδώθηκαν οι προσδοκίες.
7.  «Διερεύνηση του τρόπου εκπόνησης Γεωτεχνικών μελετών 
και δημιουργία βάσης δεδομένων του ΤΕΕ» 2006.
Ενεργοποιήθηκε επειγόντως για να αντιμετωπισθεί 
δυσλειτουργία της Πολεοδομίας του Δ. Λαρισαίων και είναι σε 
εξέλιξη.

Β. Στο Σ.Π.Μ.Ε. τμήμα Ν. Λάρισας. Ημερίδα της 28-3-2007 
με θέμα: «Έργα Οπλισμένου Σκυροδέματος – Κανονιστικές 
διατάξεις. Διαχρονική τους εξέλιξη».

Γ. Στο ΤΕΙ Λάρισας ως συνεργάτης στο έργο: «Περιβάλλον 
– Αρχιμήδης – Ενίσχυση Ομάδων σε θέματα Περιβάλλοντος 
και Οικολογίας» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ειδικότερα το υποέργο: 
«Χωροθέτηση και εκτίμηση της υδρολογικής διακινδύνευσης 
με έμφαση, στην ξηρασία και τις πλημμύρες σε αστικές 
περιοχές της Θεσσαλίας και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
τους επιπτώσεων».
Παρουσίασή της στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής 
Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.) με θέμα: «Διαχείριση Υδατικών 
Πόρων και Προστασία Περιβάλλοντος – Σύγχρονες θεωρήσεις, 
Προβλήματα και Προοπτικές» Ξάνθη 13-16/12/2006 με την 
εισήγηση: «Χωρική μεταβολή υδρολογικών παραμέτρων προς 
εκτίμηση πλημμυρικών παροχών ρεμάτων της Όσσας».

Δ. Στην Π.Ο. της ΕΜΔΥΔΑΣ ως μέλος της Μόνιμης Επιτροπής 
Εργασιακών Θεμάτων και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων.

Διετέλεσε
Πρόεδρος του τοπικού τμήματος ΣΠΜΕ Ν. Λάρισας από 
το 2007-2009 και ταμίας στην προηγούμενη από την 
προαναφερόμενη θητεία.

Είναι 
1. Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΚΔΘ εκλεγμένος με 
την ΔΚΜ.
2. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) (2001).
3. Μέλος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας 
(2004).

Συμμετέχει
1. Ως Τομεάρχης Πολεοδομίας – Σχεδίου Πόλεως της 
παράταξης «Ταυτότητα πόλης» με επικεφαλής τον Μπαρτζώκη 
Γεώργιο υποψήφιο Δήμαρχο για τις προσεχείς Δημοτικές 
Εκλογές.
2. Ως μεμονωμένος – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ υποψήφιος στις 
εκλογές της 25 Απριλίου 2010 για την Αντιπροσωπεία του 
ΤΕΕ-ΚΔΘ.

Βασίλης Μπασδάνης
Ανεξάρτητος μεμονωμένος
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Η Διοικούσα Επιτροπή 
αποφάσισε να εκδώσει 

το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, 
δίνοντας βήμα στις παρατάξεις 
να εκφράσουν τις απόψεις τους 

και τη δυνατότητα στους συναδέλφους 
να ενημερωθούν πληρέστερα  

ενόψει των εκλογών 
στο ΤΕΕ στις 25 Απριλίου.

Καλεί όλους 
τους Μηχανικούς των νομών 

Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων, 
να προσέλθουν στις κάλπες, 

αναβαπτίζοντας με την ετυμηγορία τους 
το κύρος του ΤΕΕ 

και αναβαθμίζοντας την ισχύ του.
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