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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία σε σας και τις οικογένειές σας. 

Διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό σειρά ανακοινώσεων από τις παρατάξεις του τμήματος μας. Η 

ανακοίνωση της Πανεπιστημονικής σωστά θέτει την ανυπαρξία του κεντρικού ΤΕΕ (την οποία ως 

μηχανικοί την έχουμε ζήσει σε όλα τα καίρια θέματα τα τελευταία χρόνια) και του τμήματος μας καθώς 

και την κατόπιν εορτής έντονη διαμαρτυρία του προέδρου του τμήματος.  Από την ΔΚΜ όμως  

πραγματικά αδυνατούμε να καταλάβουμε την ουσία αυτών των ανακοινώσεων. Στην μεν πρώτη 

ανακοίνωση νίπτει τας χείρας της, αποποιείται των ευθυνών της, που σημειωτέων έχει και έχει πολλές 

καθώς αποτελεί «Κυβερνητική παράταξη» (πρόσκειται ιδεολογικά στην κυβέρνηση και δεν το 

κρύβει) στην δε δεύτερη «παίζει με τις λέξεις» που χρησιμοποίησαν οι συνάδελφοι της 

Πανεπιστημονικής.  

Επί της ουσίας ……. σιωπή όμως.  

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι της ΔΚΜ αφήστε τις ανακοινώσεις και ασχοληθείτε με την προάσπιση 

των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων. Δεν σας είδαμε αφού είστε ιδεολογικά κοντά 

στην κυβέρνηση να πιέσετε την κυβέρνηση, να θέσετε «casus belli» τόσο στον υπουργό όσο και 

στους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού για το θέμα των αυθαιρέτων και για το θέμα του 

εξοικονομώ. Ακολουθείτε την πεπατημένη της απλής διαχείρισης του συναδέλφου προέδρου 

Στασινού και του κεντρικού ΤΕΕ.  

Για την ακρίβεια των γεγονότων και μόνο εμείς στην τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξή μας, 

προτείναμε στην 2η Τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του τμήματος στις 21-10-2020 να 

αντιδράσουμε και να προλάβουμε για πρώτη φορά τα γεγονότα. Είχαμε μοναδική ευκαιρία να 

κρούσουμε το κώδωνα του κινδύνου για το νέο εξοικονομώ, καθώς ο υπουργός, μας είχε δείξει ότι  

λειτουργεί απολυταρχικά. Ήταν γνωστό από τις προηγούμενες τοποθετήσεις του πόσο τον ένοιαζε η 

γνώμη των μηχανικών. Να τον ειδοποιήσουμε ότι θα μας βρει απέναντί του αν ξαναγίνει το ίδιο 

«μπάχαλο» με το εξοικονομώ όπως και την περασμένη περίοδο που ταλαιπωρήθηκαν χωρίς λόγο οι 

συνάδελφοι μας και παράλληλα το ίδιο κείμενο να το κοινοποιήσουμε στο κεντρικό ΤΕΕ (ακούει κανείς 

εκεί?) αλλά και να θέσουμε τους κυβερνητικούς, ιδεολογικά φίλους σας, βουλευτές του νομού προ 

των ευθυνών τους. Ο πρόεδρος του κεντρικού ΤΕΕ και πρόεδρος της παράταξή σας διατηρεί μια 

εντελώς παθητική στάση και όλα τα μέτρα περνάνε. Εμείς δηλώσαμε, δεν έχουμε υποχρέωση στον 

συνάδελφο πρόεδρο Στασινό ούτε σε κανέναν πρόεδρο και το έχουμε αποδείξει αυτό. 
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Εσείς, όμως, στην τελευταία αντιπροσωπεία του τμήματος δηλώσατε ότι θέλατε να 

ασχοληθείτε (άκουσον άκουσον) με την διόρθωση του οδηγού του εξοικονομώ!!! Εδώ ο κόσμος 

καίγεται ………. 

Φέρετε ευθύνη ως παράταξη γιατί έχετε την πλειοψηφία και δεν κάνετε τίποτα. Τίποτα για τα 

αυθαίρετα, τίποτα για το εξοικονομώ και πρέπει εμείς πάλι ως συνήθως να προτείνουμε στην 

ΔΕ κοινή στάση με τα επιμελητήρια και να ασκήσουμε πίεση στους βουλευτές του Νομού για την 

κατάπτυστη «ντροπολογία» για τα κολέγια. 

Τώρα, με την δημοσίευση στοιχείων για την ύπαρξη και εφαρμογή λογισμικού, που επιταχύνει την 

διαδικασία υποβολής τίθεται σοβαρό ζήτημα αναφορικά με ζητήματα ίσης ευκαιρίας για όλους τους 

εμπλεκόμενους με το εξοικονομώ, και πιο συγκεκριμένα του σκανδάλου πλέον Εξοικονομώ με τον 

υπουργό κ. Χατζηδάκη να φεύγει κακήν - κακώς από το ΥΠΕΝ, και σχεδόν αμέσως την ανακοίνωση 

της αναβολής για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ, αιφνίδια, το μεσημέρι του Σαββάτου 10/1, 

στη μέση του Προγράμματος και λίγες ώρες πριν ξανανοίξει η πλατφόρμα για τις εναπομείνασες 

περιφέρειες, τι έχετε να πείτε; Θα ασχοληθείτε σοβαρά τώρα με το θέμα; Ή μήπως να κάνουμε μια 

επιτροπή να διορθώσουμε τον οδηγό;  

Μην σιωπάτε άλλο!!! Ελάτε να παλέψουμε όλοι μαζί για το δίκαιο των συναδέλφων ασχέτως 

κομματικής συμπάθειας.   

Τώρα που τα κρούσματα είναι λιγότερα από το 1/3 του Δεκεμβρίου και το δεύτερο κύμα της πανδημίας 

σε ύφεση η κυβέρνηση θυμήθηκε την πανδημία!!! Εύγε!!! Οι «δικοί σας» κυβερνητικοί βουλευτές 

τι θα πουν σε σας και τους πολίτες;  Δεν τους ρωτάμε ή μήπως δεν κάνει; ή μήπως να περιμένουμε 

λίγο ακόμη; ή το γράψατε στην ανακοίνωσή σας την πρώτη; Αλήθεια που κοινοποιήθηκε αυτή; 

πήγε στους βουλευτές, στον υπουργό στον πρόεδρό της παράταξή σας στο κεντρικό ΤΕΕ; ή έμεινε 

στην ιστοσελίδα του τμήματος;  

Όσον αφορά, τώρα, στην τοποθέτηση της Πανεπιστημονικής στην Αντιπροσωπεία θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι ούτε αυτή πρότεινε κάτι συγκεκριμένο, όπως εμείς. Συνάδελφοι της 

Πανεπιστημονικής, πολύ σωστές είναι οι θέσεις σας για την αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι σε  

εμάς τους μηχανικούς. Για τα φιλοδωρήματα των 600 ευρώ μέσω σεμιναρίων. Και για το αν ήρθαν 

γιατροί στο νοσοκομείο Αγρινίου. Και για το ότι δεν τα επιτάσσουν τα κρεβάτια στις ιδιωτικές κλινικές, 

αλλά τα νοικιάζουν με διπλάσιο ενοίκιο. Και για την τηλεργασία που θεσμοθετήθηκε στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. Και για το προηγούμενο εξοικονομώ που τελείωσε σε 25 λεπτά και το νέο με τους 

στόχους που θέτει αφήνει έξω τα χαμηλά εισοδήματα  και και και..... 
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Η παράταξή μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν πρωτεργάτης σε θέσεις και απόψεις που στόχο έχουν την 

προάσπιση του επαγγέλματος μας. Οι περισσότερες αποφάσεις του τμήματος που αφορούν σοβαρά 

θέματα παρθήκαν με εισήγηση δική μας. Οι συνάδελφοι, όμως, όπως γύρισαν την πλάτη στον 

πρόεδρο, που βγαίνει εκ των υστέρων για τα αυθαίρετα, και βγήκε και τώρα μετά την κατακραυγή, θα 

γυρίσουν και σε μας, αν δεν δράσουμε συγκεκριμένα.  To Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να δείξει τον 

πραγματικό ρόλο της ύπαρξής του. Οι μηχανικοί δεν χρειάζονται κάποιον να κάνει διαχείριση μόνο, 

χρειάζονται κάποιον να τους αντιπροσωπεύει, να δημοσιοποιεί τα προβλήματα του κλάδου, να 

παλεύει για την λύση τους, να συγκρούεται δυναμικά όπου απαιτείται για το συμφέρον και την 

αξιοπρέπεια όλων μας. 

 
 

Ο εκπρόσωπος της παράταξης  
                                                                                                Αδάμ Βλαχογιάννης  

                                                                                                Πολιτικός Μηχανικός  

 


