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Συνάδελφε Πρόεδρε,  

Συνάδελφοι της ∆ιοικούσας Επιτροπής,  

 

Έχει παρέλθει ήδη διάστηµα ενός έτους από την ανάληψη των 

καθηκόντων της τωρινής ∆ιοίκησής του ΤΕΕ αλλά και των ∆ιοικήσεων των 

Περιφερειακών Τµηµάτων.  

Ως γνωστό πρόκειται για χρονικό διάστηµα κρισιµότατο για την πορεία 

της χώρας µε ιδιαίτατα χαρακτηριστικά, πρωτόγνωρα για όλη την κοινωνία και 

κατ’ επέκταση για τον τεχνικό κόσµο. ∆ιάστηµα στο οποίο έχουν αναδειχθεί 

παγιωµένες στρεβλότητες και καταρρίπτονται εκ βάθρων σταθερές πολλών 

ετών. 

Στο τοπίο αυτό, που η οικονοµική κρίση και η ανεργία συνδυαζόµενες, 

ανέδειξαν τα παραπάνω, οι συνάδελφοι Μηχανικοί αµήχανοι και µε 

καρτερικότητα παρακολουθούν, υποµένοντας όπως όλη η Ελληνική κοινωνία. 

Είδαν τους εαυτούς τους να εντάσσονται µε µεθοδευµένες 

επικοινωνιακά κινήσεις στην γκρίζα έννοια του «κλειστού επαγγέλµατος» και 



να διαποµπεύονται στην κοινωνία για το λόγο αυτό από τα Μ.Μ.Ε. 

προκειµένου να ψηφιστεί ο Ν.3919/2011.  

Εισέπραξαν τα αποτελέσµατα µιας  βίαιης και αιφνιδιαστικής 

εφαρµογής του ΚΕΝΑΚ, τις αρρυθµίες της οποίας ακόµη αντιµετωπίζουν.  

 Εισέπραξαν την απαξίωση και την αποµείωση του κύκλου εργασιών 

τους,  αφού είδαν η µελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθµών 

παραγωγής ρεύµατος (από αγρότες), να χειραγωγείται απροκάλυπτα από την 

ΠΑΣΕΓΕΣ και τις κατά τόπους Ε.Α.Σ.  

 Στις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και ιδιαίτερα όσον αφορά στους νέους 

Συναδέλφους εντείνεται η πικρία τους για τον αποκλεισµό τους από το 

Προσωρινό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς βλέπουν ότι η 

δηµιουργία του υποσχόµενου για τον περασµένο Ιούνιο Μητρώου Μονίµων 

Ενεργειακών Επιθεωρητών αναβάλλεται συνεχώς και ούτε καν τα σεµινάρια 

έχουν δροµολογηθεί. 

 Οι συνάδελφοι εργολήπτες δεν µπορούν να εισπράξουν τα οφειλόµενα 

από την Πολιτεία και βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονοµικής καταστροφής 

µε έντονα αλγεινές  κοινωνικές προεκτάσεις.   

 Ο «Καλλικράτης» έχει επιφέρει περαιτέρω αποµείωση της εργασίας και 

ταλαιπωρία,  µε τους συναδέλφους να βρίσκονται απέναντι σε µια ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση αποδιοργανωµένη, ασυντόνιστη και ανίκανη να περαιώσει 

υποθέσεις. Ενδεικτικά θυµίζουµε ότι  µέχρι τον Απρίλιο δεν  λειτουργούσαν οι  

ΕΠΑΕ και τα ΣΧΟΠ και οι εξαιρέσεις από κατεδάφιση µόλις πριν λίγες µέρες 

ρυθµίστηκαν, ενώ πλήθος άλλων αρµοδιοτήτων εκκρεµούν.   

 Στην αγορά φαρµάκων επί ενάµιση έτος οι συνάδελφοι πλήρωναν  και 

κατά τόπους πληρώνουν ακόµη  τα φάρµακα τους λόγω έλλειψης ελεγκτών 

ιατρών αλλά και αποχής των Φαρµακευτικών Συλλόγων, παρόλο που 

καταβάλλουν δυσβάσταχτες εισφορές στο Ταµείο τους. 

 Με το άνοιγµα των «κλειστών επαγγελµάτων» οι συνάδελφοι 

υφίστανται νέα ταλαιπωρία, καθώς δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούµενα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα για την εφαρµογή του Ν.3919/2011 και δεν έχουν 

σαφή ενηµέρωση για το τι πρέπει να πράττουν ακόµη και µέχρι σήµερα, αλλά 

ούτε τους είναι γνωστό µε ποιο σκεπτικό θα προβαίνουν σε προσφορά προς 

τον πελάτη, ο οποίος στο τέλος, τον συνάδελφο Μηχανικό χαρακτηρίζει ως 

αναξιόπιστο.  



 Ταυτόχρονα, ο συνάδελφος αντιλαµβάνεται χαρακτηριστική υστέρηση 

ή καλύτερα ανύπαρκτη δραστηριότητα προς την κατεύθυνση της θέσπισης 

του ΜΗΣΙΕ, που υπήρξε η µεγάλη υπόσχεση και η πραγµατικά διαθρωτική 

αλλαγή που θα τόνωνε ως προς τάξη µεγέθους τον κύκλο εργασιών των 

Μηχανικών και θα αναβάθµιζε τον τρόπο παραγωγής Ιδιωτικών Έργων και 

την ποιότητά τους. 

Τέλος οι συνάδελφοι βλέπουν να αντιµετωπίζεται η αυθαίρετη δόµηση 

µε καθαρά εισπρακτικά κριτήρια, τα οποία απροκάλυπτα πλέον, έχουν 

προτεραιότητα έναντι κάθε νοµιµότητας, αγνοώντας το άρθρο 24 του 

Συντάγµατος αλλά και την αντίστοιχη νοµολογία που προκύπτει από 

ανάλογες αποφάσεις του ΣτΕ. 

 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 

Όπως και σε προηγούµενη επιστολή επισηµάνθηκε, όλα αυτά που 

βιώνει ο συνάδελφος Μηχανικός ένα χρόνο τώρα, τον έχουν οδηγήσει σε µια 

αφοριστική στάση απέναντι στο ΤΕΕ, αφού διαπιστώνει απουσία του ΤΕΕ 

σε όλα τα παραπάνω θέµατα και στην δύσκολη  καθηµερινότητά του. Τούτο 

είναι µια αντίληψη η οποία δυστυχώς όλο και παγιώνεται στους συναδέλφους 

της Περιφέρειας και σας µεταφέρεται για άλλη µια φορά εκ µέρους µας. 

 Με αιτία όλα αυτά και αφορµή την πρόσκληση από τον Πρόεδρο της 

Αντιπροσωπείας, ώστε να παρευρεθούν τρία µέλη της ∆.Ε. κάθε Τµήµατος 

στην ερχόµενη τακτική συνεδρίαση προκειµένου να υπάρξει 

αλληλοενηµέρωση, η οποία σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να διαχυθεί ικανά 

σε όλους τους συναδέλφους, όπως αρµόζει στις συνθήκες που είµαστε,  το 

όλο θέµα απασχόλησε για άλλη µια φορά την ∆.Ε. του Τµήµατος. 

 Αποφασίστηκε οµόφωνα από την ∆.Ε. του Τµήµατος ότι αποτελεί 

αδήριτη ανάγκη λόγω των ιδιαίτατων συνθηκών οι οποίες υπάρχουν και των 

σωρευµένων προβληµάτων, και προκειµένου να ανασχεθεί το φαινόµενο της 

απαξίωσης του ΤΕΕ από τους ίδιους τους συναδέλφους µας, να 

πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση όλων των Μηχανικών του Τµήµατος 

στην οποία να παραβρεθείτε ως Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ, προκειµένου να 

υπάρξει ουσιαστική αλληλοενηµέρωση και πληροφόρηση όλων,  και κυρίως 

να µεταβιβαστεί το αίσθηµα συντροφικότητας προς τους συναδέλφους µας  µε 

την αµεσότητα που οι συνθήκες επιβάλλουν. 



Το όλο θέµα και η  εν τέλει απόφαση – πρόταση της ∆.Ε. επιτροπής 

απασχόλησε επανειληµµένα αυτήν και είναι απότοκη πίεσης,  που όλο και 

εντεινόµενα µεταφέρεται (πλήρως δικαιολογηµένα) προς εµάς από τους 

συναδέλφους µας. 

Με την προσήκουσα λοιπόν ανησυχία για όλα αυτά , η ∆.Ε. µέσω της 

απόφασης – πρότασής της θεωρεί ότι πρέπει τούτη να υλοποιηθεί, και προς 

τούτο αναµένουµε την θετική απάντησή σας.  

 

                                                                           Συναδελφικά  

                                                                             Για την ∆ιοικούσα Επιτροπή  

                                                                                         Ο Πρόεδρος   

 

                                                                       Ρόκος Κωνσταντίνος  
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