ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΤΕΜ 30 & 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα καλούμαστε:
 Να εκλέξουμε Διοίκηση στην ιστορικότερη κ πολυπληθέστερη Ένωση Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
 Να επιλέξουμε ανθρώπους που και έχουν όραμα και μπορούν να δώσουν λύσεις στα αδιέξοδα δεκαετιών.
 Να επιλέξουμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του Κλάδου και όχι για την προσωπική προβολή.
 Να επιλέξουμε ανθρώπους που δεν θα συνεχίσουν κάνοντας τα ίδια λάθη που έκαναν ξανά και ξανά όλα τα τελευταία χρόνια.
 Να επιλέξουμε ανθρώπους που εμπνέουν και να συσπειρώσουν τον Κλάδο αλλά και χαίρουν σεβασμού και εκτός αυτού.

 Να βάλουμε τέλος στη μιζέρια του Κλάδου.

Δυστυχώς αυτοί που διοικούν την Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια (ο ίδιος πρόεδρος –και εκ νέου υποψήφιος- από το 1996), μόνο σε ήττες
και συρρίκνωση οδήγησαν την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Χαρακτηριστικό της απαξίωσης είναι το γεγονός ότι από τα 55 χιλιάδες περίπου μέλη της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., στις τελευταίες εκλογές συμμετείχαν μόλις 4 χιλιάδες…
Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την άρνηση της Διοίκησης της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. να συνομιλήσει με το Τ.Ε.Ε. παρά τις επανειλημμένες
προσκλήσεις της άλλης πλευράς για διάλογο, κατά το στάδιο της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μητρώου ελέγχου των αμοιβών ιδιωτικών
έργων. Στον αντίποδα η Διοίκηση εξέδιδε τότε ανακοινώσεις με τις οποίες απειλούσε με πειθαρχικές κυρώσεις όσους συναδέλφους
επιχειρώντας να ασκήσουν το επάγγελμά τους, έπαιρναν κωδικούς αμοιβών…

Με τη στάση της η σημερινή Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. έχει οδηγήσει τους συναδέλφους Ελεύθερους
Επαγγελματίες να γίνονται βορά στις διαθέσεις του Τ.Ε.Ε.
Παρά το ευνοϊκό περιβάλλον –εξέλιξη θεσμικού Πλαισίου, Ευρωπαϊκή Ένωση-, τα επαγγελματικά μας
δικαιώματα αμφισβητούνται περισσότερο από ποτέ, δραστηριότητες που ασκούμε αυτοδίκαια εδώ και
δεκαετίες ξαφνικά αμφισβητούνται, τα πτυχία μας οδηγούνται σε επαγγελματική απαξία…
Η αμφισβήτηση στη δυνατότητα υπογραφής των Εξαρτημένων Τοπογραφικών είναι παράλογη, παράνομη και
δυστυχώς δεν έτυχε της αντίδρασης που θα έπρεπε.
Η εξαίρεση των Μηχανικών Τ.Ε. από τη δυνατότητα να παίρνουν απευθείας Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και
Α΄ και Β΄ τάξης ήταν μια από τις μεγαλύτερες ήττες του Κλάδου μας διαχρονικά. Για την ήττα αυτή δεν
απολογήθηκε δυστυχώς κανείς, αντίθετα συνεχίζουν να μας διοικούν οδηγώντας τον Κλάδο από ήττα σε ήττα.
Σα να μην φτάνουν οι απόφοιτοι ιδρυμάτων 3ετούς διάρκειας από την Ε.Ε. οι οποίοι κάνουν χρήση των Κοινοτικών Οδηγιών,
εγγράφονται στο ΤΕΕ και παίρνουν πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα και οι απόφοιτοι των Κολεγίων που λειτουργούν ως παραρτήματα
ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων θα απολαμβάνουν της ίδιας τύχης. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα η ΕΕΤΕΜ όχι μόνο έχει μείνει
αμέτοχη, αλλά προσπάθησε να εμποδίσει και κινήσεις συναδέλφων να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Θυμίζουμε ότι όλη η ευθύνη της εποπτείας του επαγγέλματος του Μηχανικού θα είχε περάσει αποκλειστικά στο ΤΕΕ –με ότι αυτό
συνεπάγεται-, αν δεν παρενέβαινε την τελευταία στιγμή στη Βουλή ο Υφυπουργός, συνάδελφος και πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας
ΔΑΚΕ Μιχάλης Παπαδόπουλος, όπως και μια σειρά βουλευτών που στηρίζουν την προσπάθειά μας, πετυχαίνοντας να ανοίξει θεσμικά ο
δρόμος για συνεργασία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. με το Τ.Ε.Ε. Ο νέος Νόμος του ΥΠΟΜΕΔΙ μπορεί να αποτελέσει βάση για αναστροφή της
κατιούσας πορείας του Κλάδου. Απαιτούνται όμως σοβαροί χειρισμοί, για τους οποίους δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τη σημερινή
Διοίκηση της Ένωσης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. www.dake-eetem.gr
Επικοινωνία: Αίσωπος Ι. 6944479903, Ντάκος Χ. 6976857229, Ευθυμιάδης Κ. 6942682999, Χριστόπουλος Β. 6972082906, Λαθουράς Αλ.
6942248491, Μητσιόπουλος Απ. 6973668355

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΤΕΜ 30 & 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Συνάδελφε,
Το Ψηφοδέλτιο της Πανελλήνιας ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. είναι ένα πραγματικά ανεξάρτητο, αντιπροσωπευτικό
ψηφοδέλτιο. Αποτελείται κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν βαθιά γνώση των πραγματικών
προβλημάτων του Κλάδου, προέρχονται από όλη την Ελλάδα και είναι απαλλαγμένοι από κομματικές ή
παραταξιακές παρωπίδες.
Θυμίζουμε ότι εμείς πρώτοι καταθέσαμε την πρόταση για συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφοδελτίου η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την
πλειοψηφούσα ΠΑΣΚΕ. Με την αλλαγή του ονόματός της σε «Ενωτική» σε αυτές τις εκλογές η ΠΑΣΚΕ προσπαθεί να αποφύγει όχι
μόνο την κατακραυγή για τον κομματικό της φορέα αλλά και να θολώσει το κάδρο των ευθυνών της για τις αποτυχίες του Κλάδου. Είναι
προφανές ότι οι συνάδελφοι δεν πρέπει να ξεγελαστούν και πρέπει να ψηφίσουν σκεπτόμενοι πόσα θα ήταν διαφορετικά για το
Επάγγελμά μας, αν την δύναμη των 55 χιλιάδων μελών και τις συνθήκες που διαμορφώνει το σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον, τις
διαχειριζόταν μια ομάδα νέων ικανών και απαλλαγμένων από αγκυλώσεις, συναδέλφων.

Συνάδελφε,
Η θέσεις μας είναι πάγιες και δικαιώνονται με το πέρασμα των χρόνων:
 Μονόδρομος είναι το ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ στο οποίο θα
εγγράφονται ισότιμα όλοι οι Μηχανικοί της Χώρας (Π.Ε. και Τ.Ε.) και θα εποπτεύει την άσκηση του
Επαγγέλματος του Μηχανικού στη Χώρα. (Η θέση αυτή ερχόταν πάντα σε αντιδιαστολή με την πλειοψηφούσα ΠΑΣΚΕ
η οποία υποστηρίζει την ισχυρή ΕΕΤΕΜ που στοχεύει στη μετεξέλιξή της σε Επιμελητήριο).

 Μονόδρομος είναι το ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ στην ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ο
διαχωρισμός σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. παλαιότερα και Πανεπιστήμια-Τ.Ε.Ι. τώρα, είναι αναχρονιστικός, διαιωνίζει την κατηγοριοποίηση
των πτυχιούχων και εξυπηρετεί την περεταίρω υποβάθμιση των Ιδρυμάτων μας…

 Μονόδρομος είναι η αλλαγή της Νομοθεσίας του 1930 που διέπει το Επάγγελμα του Μηχανικού στη
Χώρα μας. Δυστυχώς η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ποτέ μέχρι σήμερα δεν προέταξε την ανάγκη αναμόρφωσης αυτού του Νομοθετικού
Πλαισίου.. Πέρα από την ανάγκη για έκδοση των Π.Δ. με τα Επαγγελματικά μας Δικαιώματα, πρέπει να αναμορφωθούν οι
διατάξεις που δίνουν στους διπλωματούχους συναδέλφους το δικαίωμα να υπογράφουν τα πάντα με την κτήση του πτυχίου τους.
Κανείς δεν θα πρέπει να μπορεί να κάνει τα πάντα απλά με την κτήση ενός πτυχίου. Θα πρέπει να αξιολογείται και να
εξελίσσεται, χωρίς κανείς απόφοιτος ανώτατης Εκπαίδευσης να έχει οροφή στο πάνω μέρος των δικαιωμάτων του.

 Μονόδρομος είναι η κατάργηση του διαχωρισμού σε ΠΕ και ΤΕ και η καθιέρωση μιας ενιαίας
κατηγορίας ΑΕ στο Δημόσιο και στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Συνάδελφε,
 Η τύχη του Επαγγέλματός μας είναι στα χέρια σου.
 Μονόδρομος είναι η ψήφος στο Ψηφοδέλτιο της Πανελλήνιας ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε.
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