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Σχετ.: το υπ’ αρ. 24515/09.10.2015 έγγραφο σας 
 
Συνάδελφοι, 

        Σε αυτή τη συγκυρία όπου οι Μηχανικοί αδιακρίτως καταβάλουν µεγάλο τίµηµα στην 
πολύχρονη ύφεση που πλήττει τη χώρα, φαντάζει ανεδαφικό το Τεχνικό Επιµελητήριο που οφείλει 
να τους εκφράζει να στέκεται απέναντι και όχι δίπλα τους. 

Πολύ περισσότερο, αυτές τις µέρες, όπου οι επικείµενες «απορρυθµίσεις» στο ασφαλιστικό 
φέρνουν σε ακόµη πιο δύσκολη θέση όσους ακόµη επιµένουν να ασκούν το επάγγελµα σε τούτο 
τον τόπο, φαντάζει ακόµη χειρότερη η απόφαση εφαρµογής περιοριστικών µέτρων στη χρήση των 
πληροφοριακών συστηµάτων που διαχειρίζεται το ΤΕΕ, ως µοχλό πίεσης για όσους οφείλουν 
συνδροµές. 

Για όλους όσους υπηρετούµε το ΤΕΕ, από όποια θέση, είναι αυτονόητη ανάγκη η εξεύρεση 
πόρων για τη λειτουργία του, ώστε να επιτελεί το σηµαντικό δηµόσιο ρόλο του. ∆εν µπορεί όµως η 
αδήριτη αυτή ανάγκη να µετατρέπεται σε µοχλό πίεσης απέναντι στους συναδέλφους οι οποίοι δεν 
έχουν εξοφλήσει έγκαιρα τις συνδροµές τους.  

Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση και φιλοσοφία αλλά και αναπτυξιακή προοπτική για να 
ξαναβρεί ο τεχνικός κλάδος την πορεία του και στην κατεύθυνση αυτή έχει αποδειχτεί ότι οι 
απαγορευτικές ή/και περιοριστικές πρακτικές επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσµατα µε σηµαντικές 
επιπτώσεις στο κύρος του ΤΕΕ απέναντι στους Μηχανικούς και στην κοινωνία.  

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ µε αυτές τις σκέψεις και µε οµόφωνη απόφαση της κατά τη συνεδρίαση 
της 13/10/2015, καταγγέλλει την εφαρµογή περιοριστικών µέτρων στη χρήση των δηµόσιων 
πληροφοριακών συστηµάτων που διαχειρίζεται το ΤΕΕ, ως απαράδεκτη πρακτική η οποία βάλλει 
στον καθηµερινό αγώνα επιβίωσης των Μηχανικών σε µια αγορά που αργοπεθαίνει.  

Ζητά την αναστολή κάθε περιοριστικού µέτρου από το ΤΕΕ που καταργεί δικαιώµατα των 
Μηχανικών στην άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και καλεί τη ∆.Ε. του ΤΕΕ 
καθώς και κάθε Μηχανικό να αγωνιστεί για τη διασφάλιση του θεσµικού κύρους του ΤΕΕ και του 
δηµόσιου χαρακτήρα του διεκδικώντας τη διασφάλιση δηµόσιων πόρων για τη λειτουργία και την 
κοινωνική αποστολή του. 
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