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Τον Πρόεδρο Κενηρικής Διοικούζας Επιηροπής
(Κ.Δ.Ε.)
κ. Δημήηπιο Δημόποςλο
Κοινοποίηζη:
1. Σον Ππόεδπο ηηρ Π.Ο.ΜΗ.Σ.Ε.Δ.Τ.
2. Σον Ππόεδπο Ο..Ε.Σ.Π.-ΣΕΙ
3. Σον Ππόεδπο ΕΣΕΠ Σ.Ε.Ι. Π. Ράπηη
4. Σα Πεπιθεπειακά Σμήμαηα Ε.Ε.Σ.Ε.Μ.
5. Σιρ Παπαηάξειρ Κ.Δ.Ε. Ε.Ε.Σ.Ε.Μ.
6. ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ ΕΕΣΕΜ
7. Π.Ε.Π.ΣΕ.Γ.
8. ΟΔΕΤ
9. ΣΡΙΜΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΝΟΔΟΤ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΕΙ-ΣΕΙ
10. ΠΟΤΔΑΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΑΞΕΙ

Θέμα: Γενικό σμβούλιο Προέδρων Ν.Σ. Ε.Ε.Σ.Ε.Μ. 30 Μαρτίοσ 2016
Κύξηε Πξόεδξε, Αγαπεηνί πλάδειθνη-ζεο,
Μεηά ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηνπ ΣηΕ, έρεη ήδε επηθέξεη κεγάιε αλαζηάησζε ζηνπο
ζπλαδέιθνπο καο θαη ζηηο ππεξεζίεο ΤΔΟΜ ηνπ λνκνύ Αραΐαο κεηά από δεθάδεο θαηαγγειίεο
ζπλαδέιθσλ, όηη δελ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπο σο Πηπρηνύρνη Μεραληθνί Σ.Ε.
ησλ εηδηθνηήησλ Δνκηθώλ, Έξγσλ Τπνδνκήο & Σνπνγξαθίαο.
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ δεηήζακε σο παξάηαμε επζύλεο ηελ Άμεζη Σύγκλιζη ηεο Κεληξηθήο
Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηεο Έλσζεο, κε επξεία ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ησλ
απνθνίησλ, όπσο ησλ Θδξπκάησλ (Γξακ. Πξνέδξσλ) ηος Πποεδπείος ηηρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., ηηρ
Ο.Σ.Ε.Τ.Π.-ΤΕΘ, ηων Νομαρτιακών Τμημάηων Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., ηην Ομοζπονδία ΕΤΕΠ Τ.Ε.Ι.,
ηων Κλαδικών Σςλλόγων και Σποςδαζηικών Σςλλόγων-Σποσδαζηικών Παπαηάξεων Τ.Ε.Θ.

Αληί απηνύ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Κεληξηθήο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο (Κ.Δ.Ε.), ην Πξνεδξείν δελ καο
ελεκέξσζε γηα ηελ 4917/2012 απόθαζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ Δηθαζηεξίνπ (εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο 18.12.2012) & 267/2016, αιιά λα εμνπζηνδνηήζνπκε ηελ θα Αζελά Μαλίθα γηα λα
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καο γλσκνδνηήζεη επί ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ ηνπ ηΕ θαη λα εγθξίλνπκε ηελ δαπάλε ρσξίο
λα καο γλσξίζεη ην θόζηνο απηήο.
Επίζεο έγηλε θαηαζπθνθάληεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Ηκαζίαο (Νάνπζα) γηα ηελ πξνζθπγή θαη
απεηιή δηαγξαθήο ησλ.
Ζεηάκε λα ηνπνζεηεζνύλ νη ζπλάδειθνη ηεο Ηκαζίαο θαζώο θαη ν λνκηθόο ηνπο ζύκβνπινο θ. Γ.
Παπαζηεξγίνπ γηα λα καο γλσξίζνπλ ηελ απνπζία ηεο Κ.Δ.Ε. θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο (Δεκόπνπιν
θιπ), λα ζηακαηήζεη ν πόιεκνο ιάζπεο πνπ έρεη εξγνιαβηθά αλαιάβεη θαη λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο
ηνπ γηα όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο Δνκηθώλ-Έξγσλ Τπνδνκήο & Σνπνγξαθίαο.
Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο καο αηηήζεηο γηα έλα επξύ θνηλό κέησπν όισλ ησλ θνξέσλ πνπ είλαη
Πηπρηνύρνη Μεραληθνί Σ.Ε., δελ έρνπκε πάξεη θακηά απάληεζε κέρξη ζήκεξα, Σώξα είλαη πιένλ
επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ζύγθιηζε ελόο Εληαίνπ Μεηώπνπ γηα ην αδηέμνδν πνπ έρεη ν θιάδνο καο.
Υσξίο ξεβαλζηζκνύο θαη αιαδνλεία ηνπ πξνεδξείνπ.
Ζηηάμε :
1. Να ζπγθιεζεί ΕΘΝΘΚΗ ΣΥΝΔΘΑΣΚΕΨΗ γηα ηα Επαγγεικαηηθά Δηθαηώκαηα.
2. Να δεηεζεί άκεζα ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο
3. Να δεηεζεί από όιεο ηηο Ελώζεηο θαη Οκνζπνλδίεο ησλ ΣΕ Μεραληθώλ, αιιά θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ησλ ΣΕΘ ζπληνληζκόο ελεξγεηώλ θαη θνηλή δξάζε.
4. Σελ

ζύγθιεζε

άκεζε

ζύγθιεζε

ΕΚΣΑΚΣΟΤ

ΤΝΕΔΡΘΟΤ,

Αιιαγή-Σξνπνπνίεζε

Καηαζηαηηθνύ.
5. Πξνζθπγή ζην πκβνύιην Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ.
6. ην Δηεζλέο Δηθαζηήξην θ.ι.π.
7. ύζηαζε επηηξνπώλ κε αμηνπνίεζε όισλ ησλ κειώλ ηεο Κ.Δ.Ε. θαη αμηόινγσλ ζπλαδέιθσλ
ηνπ Θδησηηθνύ-Δεκόζηνπ Σνκέα θαη ηεο Εθπαίδεπζεο.
8. Ελεκεξσηηθή Εθδήισζε γηα ηελ Παηδεία κε όια ηα κέιε καο ππνςεθίνπο βνπιεπηέο, όισλ
ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο ηεο 20 επηεκβξίνπ 2015.
9. Σέινο, θαινύκε ΑΜΕΑ ην πξνεδξείν ηεο ΚΔΕ σο ην αλώηαην ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν ηνπ
θιάδνπ, λα ζηαζεί ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα

αλαιάβεη όιεο εθείλεο ηηο

πξσηνβνπιίεο ζπληνλίδνληαο όια ηα ζπλδηθαιηζηηθά θαη ζεζκηθά όξγαλα ηνπ Κιάδνπ.
10. ε πεξίπησζε άξλεζεο θαινύκε ηνπο Πποέδποςρ ηων Ν.Τ. λα μεθηλήζνπκε ηνλ ΑΓΩΝΑ
γηα ηελ ΔΘΚΑΘΩΣΗ ησλ πλαδέιθσλ καο.

Τπεύθςνορ ζςνδςαζμού
ΚΟΤΜΟΤΣΟ ΑΘΑΝΑΙΟ
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