
 

 

Καταγγελία για τη συνεχιζόμενη λειτουργία του ΤΕΕ με εξ 

αποστάσεως διαδικασίες 

 

Έχει καταντήσει κοροϊδία ότι για μια ακόμη φορά η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στις 2 Απριλίου 

συγκαλείται εξ΄αποστάσεως, μόνο διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας zoom. Για μία ακόμη φορά 

επίσης δεν μας προξενεί εντύπωση η απόφαση της πλειοψηφίας (ΔΚΜ-ΔΗΣΥΜ) και του προέδρου της 

Αντιπροσωπείας Ν. Μήλη (ΔΗΣΥΜ) να πραγματοποιήσει εκ νέου Αντιπροσωπεία εξ΄αποστάσεως, 

παρόλο που στην προηγούμενη διαδικασία αρκετά μέλη της Α-ΤΕΕ αντέδρασαν έντονα στη 

συνεχιζόμενη απαξίωση των διαδικασιών και υπήρχε η δέσμευση από πλευράς Προεδρείου ότι η 

επόμενη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης. 

 

Και δεν μας προξενεί εντύπωση γιατί οι δυνάμεις που διοικούν την Αντιπροσωπεία όλο αυτό το 

διάστημα της πανδημίας και πλέον και της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας δεν έχουν βγάλει άχνα 

όχι μόνο για την κυβερνητική διαχείριση της κατάστασης, αλλά ούτε για το σύνολο των νομοθετημάτων 

που έχουν περάσει την περίοδο αυτή και θίγουν ευθέως τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, 

την ασφάλιση, τα εργασιακά, τα μισθολογικά, ενώ ετοιμάζεται να κατατεθεί νέο νομοσχέδιο που 

τεμαχίζει τα ενιαία πτυχία. Θυμίζουμε ξανά εδώ ότι χρειάστηκε να ξεσηκωθεί ο κόσμος των μηχανικών 

για να “μαζευτεί” ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γ. Στασινός (ΔΚΜ) που στις πρώτες του δηλώσεις την άνοιξη του 

2020 έλεγε ότι “οι μηχανικοί δεν έχουν ανάγκη από ενίσχυση”.  

 

Έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες τέτοιες διαδικασίες ότι η πλειοψηφία του ΤΕΕ χρησιμοποιεί 

την παρούσα κατάσταση, προκειμένου και να απαξιώσει το όργανο αλλά και να παγιωθεί στο ΤΕΕ η 

λειτουργία υπό ‘ενός ανδρός αρχή’, αυτή του Προέδρου. Την ίδια στιγμή όπου διεξάγονται κανονικά 



διά ζώσης πολυπληθείς πολιτικές εκδηλώσεις και ετοιμάζεται να γίνει συνέδριο της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, ενώ το Δεκέμβρη έγιναν οι εκλογές του ΚΙΝΑΛ, με τον Πρόεδρο Μήλη και άλλα 

στελέχη της ΔΗΣΥΜ να κάνουν σειρά κομματικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, η Αντιπροσωπεία 

του ΤΕΕ παραμένει καθηλωμένη στην εξ αποστάσεως διαδικασία. 

 

Κατανοούμε ότι η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα συνεχίζει και είναι δύσκολη κυρίως λόγω της 

εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης (καμία ενίσχυση του ΕΣΥ,  συνολικά αποτυχημένη πολιτική 

προστασίας της υγείας για ιχνηλάτηση, προστασία, εμβολιασμό, πρωτοβάθμια περίθαλψη, 

συνωστισμός σε χώρους εκπαίδευσης, εργασίας, ΜΜΜ). Το ΤΕΕ έχει τη δυνατότητα και τους πόρους να 

κάνει διαδικασίες σε μεγάλους καλά αεριζόμενους χώρους και με μέτρα προστασίας, όπως κάνουν 

αυτή την περίοδο μια σειρά συλλογικών φορέων. 

 

Η υγειονομική συνθήκη είναι επομένως πρόφαση! Απλά η εξ΄αποστασεως συνεδρίαση βολεύει! 

Βολεύει για να μην αναπτυχθεί η συζήτηση, να μην ζυμωθούν οι απόψεις, να μην διαμορφωθούν οι 

αποφάσεις, για να μην «αναγκαστούν» οι συνάδελφοι των κυρίαρχων παρατάξεων να ήταν οι ίδιοι 

στην αίθουσα συνεδρίασης. Αυτή είναι η αλήθεια! 

 

Επίσης βολεύει και η εξ΄αποστάσεως ψηφοφορία! Εμπρός στον δρόμο που όρισε ο Χατζηδάκης στον 

εργασιακό νόμο λοιπόν! Πίσω από ένα link και μέσω της πλατφόρμας zoom να ψήφισε το Δεκέμβρη το 

όργανο για τον προϋπολογισμό του 2022! Ποιος ελέγχει αν αυτός που ψηφίζει είναι όντως αυτός; Και 

ποιος θα πιστοποιήσει ότι πίσω από 50 “συνδέσεις” βρίσκονται όντως διαφορετικοί συνάδελφοι και 

όντως μέλη της ΑΤΕΕ; Η πλατφόρμα zoom; Και το λέμε αυτό γιατί, συγκεκριμένα, δεν υπάρχει ούτε καν 

ανοιχτή κάμερα στην διαδικασία της ψηφοφορίας έστω, για να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία. Και 

είχαμε δώσει μάχη στην πρώτη αντιπροσωπεία, για να υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων 

στην τεχνική επίβλεψη της διαδικασίας! 

 

Έτσι, καταγγέλλουμε για μία ακόμη φορά την συνεχιζόμενη λειτουργία της Κεντρικής Αντιπροσωπείας 

του ΤΕΕ με εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεις. Στον κατήφορο αυτό ούτε θα συναινέσουμε, ούτε θα 

διευκολύνουμε! Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ σε κατ΄όνομα 

όργανο του ΤΕΕ. 
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