
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  27/11/2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ    

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ   ΚΑΙ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Την  27/11/2011  πραγματοποιήθηκε  στα γραφεία του Συλλόγου (Ηπείρου 27  Αθήνα ) και 

ώρα 11.00 πμ η Γ.Σ του ΠΣΔΜΜΜ  τα πρακτικά της οποίας  έχουν ως ακολούθως. 

Εναρξη  ΓΣ  ώρα 11.30 πμ 

Θέματα: 

1)Εγκριση πεπραγμένων ΔΣ 

2)Εγκριση οικονομικού απολογισμού 

3)Εγκριση Προυπολογισμού 

4)Λήψη αποφάσεων  για την  πορεία του Συλλόγου την επόμενη Διετία . Προγραμματικές 

δηλώσεις  Συνδυασμών 

5)Καθορισμό  ημερομηνίας εκλογών 

6) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

Διατιθέμενα  για τους συμμετέχοντας έγγραφα  α) Απολογισμός  πεπραγμένων ΔΣ  β) 

Οικονομικός απολογισμός- προυπολογισμός 

Προεδρεύει ο Πρόεδρος  του απερχομένου ΔΣ  Π.Μαυρίδης. 

Διαπιστώνεται  η παρουσία 64 ταμιακά  ενήμερων μελών από τον  ενυπόγραφο κατάλογο 

παρουσίας και κατά συνέπεια απαρτία  σύμφωνα με το ΄αρθρο 19 του καταστατικού περι 

4
ης

 κατά σειρά  σύγκλισης ΓΣ 

Ο Πρόεδρος    κηρύσει την έναρξη της ΓΣ και ερωτά αν υπάρχει ένσταση απαρτίας. 

Μη υπαρχούσης ενστάσεως   συνεχίζεται η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου  ΓΣ και 2 

Γραμματέων. 

Από τον  Π.Μαυρίδη   προτείνονται οι συνάδελφοι Κ Μιτσοτάκης  ως Πρόεδρος  και 

Αθανασάκης Λουκάς και Κοσκινάς Δημήτριος ως Γραμματείς   της  ΓΣ 

Οι συνάδελφοι  απεδέχθησαν. Αλλες υποψηφιότητες  δεν υπάρχουν. Το θέμα τίθεται σε 

ψηφοφορία και η εκλογή των συναδέλφων γίνεται ομοφώνως και οι συνάδελφοι 

αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. 

Προεδρεύει ο Κ.Μιτσοτάκης 

Θέμα  1) Ο  Πρόεδρος  του απερχομένου ΔΣ  Π.Μαυρίδης  αναγιγνώσκει  τα  πεπραγμένα 

του  ΔΣ  ( το κείμενο  επισυνάπτεται) και προσθέτει : 

Υπάρχουν τρέχοντα  θέματα που χρήζουν   αποφάσεων και ενεργειών   



Η  επένδύσεις για ανάπτυξη  εκμετάλλευσης του   Χρυσού και οι περβαλλοντικές ενστάσεις  

ακόμη και από το ΤΕΕ/Κεντρικής Μακεδονίας  και Θράκης 

Το μέλλον  του ΙΓΜΕ  αναπόσπαστο με την ανάπτυξη των Ορυκτών Πόρων 

Το μέλλον της  ΛΑΡΚΟ 

Τα αποθεματικά του ΕΤΑΑ  και το μέλλον των συντάξεων 

Οι καταδίκες  συναδέλφων δίκην αγορανομικών υπευθύνων 

Ακολουθεί συζήτηση.Ανοίγει κατάλογος  ομιλητών. 

Π.Ιορδάνης :   O  Σύλλογος  πρέπει να δραστηριοποιηθεί  περαιτέρω  ,να κάνει αισθητή την 

παρουσία του  στο ΤΕΕ  και να επιδιώξει την  συμμετοχή των συναδέλφων. 

Σ.Μανάρας : Ο Σύλλογος πρέπει να  συμμετέχει  πλέον ενεργά σε όλες τις πολιτικές και 

αγωνιστικές   διαδικασίες 

Π.Μαυρίδης : Οι  Σύλλογοι δυστυχώς έχουν απαξιωθεί και χρειάζεται πολλή προσπάθεια  

για ανάταξη . παρ όλα αυτά Το ΔΣ  ανταποκρίθηκε σε  ολες τις περιπτώσεις και αγώνες.Τα 

εκάστοτε  ΔΣ  μπορούν όμως να επιτύχουν πολλά αν υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφόρηση από τους συναδέλφους. Το SITE που πλέον λειτουργεί  μπορεί να αποτελέσει 

ένα καλο εργαλείο  προς την κατεύθυνση αυτή. 

Λ.Αθανασάκης :  Συμφωνώ  με την απαξίωση που έχονν περιπέσει οι Συλλογικοι φορείς,  

χρειάζεται πολλή  και  ομαδική  δουλειά και προσπάθεια. 

ΓΡ.Λάσακαρης : Ο  Σύλλογος  είναι από τους πλέον δραστήριους με ενεργό συμμετοχή σε 

όλες τις εκδηλώσεις στάσεις απεργίες κλπ 

Τα πεπραγμένα τίθενται σε  ψηφοφορία  και εγκρίνονται  κατά πλειοψηφία με 4 ψήφους 

κατά 

Θέμα 2) ) Ο  Πρόεδρος  του απερχομένου ΔΣ  Π.Μαυρίδης  αναγιγνώσκει  τον  οικονομικό 

απολογισμό του  ΔΣ  (  επισυνάπτεται) και  ζητάει  επί πλέον την έγκριση επιστροφής προς 

το ΤΕΕ μη εισπραχθείσης  από 5ετίας και πλέον επιταγής  του ΤΕΕ αξίας  4371,45 Ευρώ.  

Σημειώνει ότι  

-οι πόροι προέρχονται σχεδόν καθ ολοκληρία από το ΤΕΕ  

-έγινε  προσεκτική διαχείριση  και κινήσεις ώστε  εν όψει των χαλεπών καιρών  και πιθανών 

περικοπών να εξασφαλισθεί η λειτουργία του Συλλόγου  τουλάχιστον για μια 6 ετία 

-το περιοδικό ΜΜΧ  απορροφά το 50%  περίπου των πόρων  (τυπογραφείο  , βιβλιοδεσία, 

δεματοποίηση ,ταχυδρομικά)  

-το ΔΣ  επέμεινε στο hard  copy των ΜΜΧ  βλέποντας και την απαξίωση που είχε η 

ηλεκτρονική έκδοση των Τεχνικών χρονικών του ΤΕΕ. 



-το ΔΣ επέμεινε να μη απευθυνθεί προς Εταιρείες  για οικονομική βοήθεια θέλοντας να 

διατηρήσει ο σύλλογος την απόλυτη ανεξαρτησία του 

Ακολουθεί συζήτηση.Ανοίγει κατάλογος  ομιλητών. 

Λ. Βενέτης  :  Πράγματι όπως φαίνεται από τον συνοπτικά αλλά και αναλυτικά στοιχεία 

έγινε μία προσεκτική διαχείριση. 

Γ.Γκαβογιάννης : Να  υπάρξει έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής  

Π.Μαυρίδης : Φυσικά και υπάρχει  είναι στην διαθεσή σας και στο αρχείο του Συλλόγου και 

αυτά που διατιθενται είναι  τα στοιχεία τα ελεγμένα από την ΕΕ στοιχεία. 

Ο οικονομικός απολογισμός τίθεται σε ψηφοφορία και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με 4 

λευκά. 

Θέμα 3) Ο  Πρόεδρος  του απερχομένου ΔΣ  Π.Μαυρίδης παρουσιάζει τον προυπολογισμό 

του 2011 

Ανάλυση εσόδων 

Εισφορές ΤΕΕ                   32500,00 

Εισφορές Μελών               2500,00 

Σύνολο                              35.000,00 

Ανάλυση Δαπανών 

Λειτουργικές δαπάνες    15.000,00  

Δαπάνες εκλογών              4000,00 

ΜΜΧ                                  12.000,00 

Επιστροφή επιταγής         4371,45 

Σύνολο                              35371,45 

Ακολουθεί συζήτηση.Ανοίγει κατάλογος  ομιλητών. 

Π. Ιορδάνης:   Να  γίνει και προυπολογισμός   του 2012 

 

 

 

 

 



Π.Μαυρίδης : Εχει γίνει  μόνο ως προς τα έξοδα  αναμένοντας την στάση του ΤΕΕ 

Ο προυπολογισμός των εξόδων για το 2012 έχει ως εξής : 

Ανάλυση Δαπανών 

Λειτουργικές δαπάνες    15.000,00 ( Γραμματεία,ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,Καθαρισμό 

                                                                  ADSL, TT, Αναλώσιμα  κλπ) 

Απρόβλεπτα                        4000,00 ( Εισφορές  φόροι κλπ ) 

ΜΜΧ                                  12.000,00 

Σύνολο                              31.0000,00 

Ο οικονομικός προυπολογισμός τίθεται σε ψηφοφορία και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με 

4 λευκά. 

 

Θέμα 4) Λήψη αποφάσεων  για την  πορεία του Συλλόγου την επόμενη Διετία . 

Προγραμματικές δηλώσεις  Συνδυασμών 

Ι.Κωνσταντινίδης: Να  επιδιωχθεί μέσω του Συλλόγου  εκδηλώσεις κατά τάξεις 

αποφοιτησάντων  και διάφορες εκδηλώσεις  για ανανέωση δεσμών. 

Π.Ιορδάνης  : Στόχοι του Συλλόγου πρέπει να είναι  η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου,η  

συνέχιση της παραγωγής Λιγνίτη που προσπαθούν να τον απομειώσουν, τα ενεργειακά 

ορυκτά,η αναβάθμιση των σπουδών και  να συμπεριληφθεί το περιβάλλον,εκδηλώσεις  για 

ανανέωση  δεσμών. 

Σ.Μανάρας : Ο Σύλλογος να ασχοληθεί με πρακτικά ζητήματα.Σήμερα ζούμε τα 

αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής . Δεν υπάρχουν μασοβέζικες λύσεις παρά 

μόνο η σύγκρουση με την Πολιτική αυτή. Ο σύλλογος πρέπει να λάβει θέση και να ενταχθεί 

στην αντικαπιταλιστική πλευρά. 

Δ.Κοσκινάς :  Η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση μπορεί να ανατραπεί μόνο με 

κινητοποίηση των αδικημένων μαζί μέ όλους όσους ζούνε την ίδια σκληρη πραγματικότητα. 

Δ.Βουτσελάς :Ο Σύλλογος να βοηθήσει άπορους φοιτητές ΜΜΜ και να συνδράμει με 

3.000,00 ευρώ τους απεργούς της Χαλυβουργικής. 

Γ.Φραγκογιάννης : Ο Σύλλογος  να οργανώσει ομάδες εργασίας για την δυνατότητα 

ανάπτυξης και διαχείρισης του ορυκτού πλούτου.Να  εκδηλώσει έμπρακτα με χρήματα την 

αλληλεγγύη του στην απεργία και απεργούς της Χαλυβουργικής  . 

ΓΡ.Λάσκαρης  : Η οικονομική   ενίσχυση των απεργών της  Χαλυβουργικής είναι υποχρέωση 

του Συλλόγου  γιατί  πέραν των άλλων ο κλάδος  αυτός  είναι κεντρικός για το επαγγελμά 

μας.Την θέση μας  για την περαιτέρω πορεία και δράση του   Συλλόγου  θα καταθέσουμε 

εγγράφως ως Ψήφισμα. 



Ι.Κωνσταντινίδης : Συμφωνώ για την αλληλεγγύη προς τους απεργούς  αλλά πρέπει  να 

είμαστε προσεκτικοί σε ότι αφορά την ενίσχυση με χρηματα γιατί δεν πρέπει να είμαστε 

επιλεκτικοί οπότε τι θα γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Π.Μαυρίδης : Η εκδήλωση  αλληλεγγύης σε απεργίες ειναι ανθρώπινο ευαίσθητο αλλά και 

λεπτό θέμα και πρέπει οι αποφάσεις να μη λαμβάνονται  πρόχειρα αλλά μετά από 

ενημέρωση  απο όλες τις πλευρές  .Σε ότι αφορά την ενίσχυση με χρηματικό ποσό πέρα από 

τα περιορισμένα οικονομικά του Συλλόγου και την απόλυτη εξάρτηση από τις εισφορές του 

ΤΕΕ  συμφωνώ και με τις επιφυλάξεις του  Ι.Κωνσταντινίδη. Συμφωνώ όμως για κάποια  

υλική βοήθεια στις οικογένειες των απεργών που έχουν ανάγκη. 

Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ 

Επειδή α) κατετέθησαν 4  ψηφίσματα επί των οποίων θα ακολουθήσει συζήτηση και β) 

Επειδή  δεν είναι δυνατόν  να καταγραφούν με λεπτομέρεια οι προγραμματικές  δηλώσεις  

των   υποψηφίων και συνδυασμών και άθελα  αδικηθούν  προτείνω 

Να διακοπή προσωρινά η συζήτηση αυτή  

Να ορίσουμε ημερομηνία εκλογών  

Να εκλέξουμε Εφορευτική  Επιτροπή 

Οι προγραμματικές  δηλώσεις  να σταλλούν στην Γραμματεία του Συλλόγου  ενυπόγραφα  

σε ηλεκτρονική μορφή και να δημοσιευθούν στο SITE  

Να  συνεχίσουμε μετά  την συζήτηση επί των Ψηφισμάτων 

Η πρόταση γίνεται Ομόφωνα δεκτή 

Θέμα 5) Ημερομηνία  εκλογών  

Π.Μαυρίδης : Λαμβάνοντας  υπ όψη  την όλη εκλογική διαδικασία  το χρονοβόρο των 

επιστολικών  ψήφων τις αργιες των επικείμενων εορτων  και για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη 

και άνετη αποστολή και επιστροφή των επιστολικών ψήφων αλλά και με την εμπειρία όλων 

των άλλων εκλογών το απερχόμενο ΔΣ και όλοι  οι υποψήφιοι  συνδυασμοί συνεφώνησαν 

ομόφωνα  να προτείνουν ως ημέρα εκλογών την  Κυριακη 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2012. 

Η  πρόταση  ετέθη σε ψηφοφορία και εψηφίσθη  ομόφωνα 

Θέμα  6) Εκλογή  Εφορευτικής  Επιτροπής 

Η εφορευτική Επιτροπή  σύνφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου προβλέπεται  5μελής 

Για την εφορευτική  Επιτροπή επροτάθησαν και απεδέχθησαν την υποψηφιότητα  οι 

συνάδελφοι  

Ζαβερδινός  Μιχάλης , Καραλής  Κωνσταντίνος, Κλάδης Διονύσιος,  Μπρέκης Ιωάννης,  

Νόβας  Ιωάννης. 

Η  πρόταση  ετέθη σε ψηφοφορία και εψηφίσθη  ομόφωνα 



Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ :  Επανερχόμεθα επι των  κατατεθέντων Ψηφισμάτων  

εχουν κατατεθεί 4 ψηφίσματα   που αφορούν  2  θεματικές ενότητες  ήτοι  

πρώτη θεματική ενότης 

Ενα Ψήφισμα  από τον ΓΡ.Λάσκαρη  εκ μέρους του ΑΧΜΕΤ  και ένα σαν αντιπρόταση  από 

τον Γ.Φραγκογιάννη εκ μέρους της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ για την περαιτέρω πορεία του 

Συλλόγου  

Δεύτερη θεματική  ενότης 

Ενα Ψήφισμα  από τον από τον Μ.Κοσκινά εκ μέρους του ΑΧΜΕΤ  και ένα  σαν αντιπρόταση  

από τον Σ.Μανάρα εκ μέρους της   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ για την  θέση και ενέργειες του 

Συλλόγου  στο θέμα της απεργίας στην Χαλυβουργική. 

Αρχίζει η διαδικασία της πρώτης θεματικής  Ενότητας  με την ανάγνωση των ψηφισμάτων 

( Στο  σημείο αυτό έγινε η ανάγνωση των ψηφισμάτων  ) 

Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ :  αρχίζει  η συζήτηση επί των ψηφισμάτων  

 Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ :  μη υπαρχόντων ομιλητών προχωρούμε σε ψηφοφορία και 

θα ψηφίσουμε την πρόταση ΑΧΜΕΤ  .Εάν γίνει αποδεκτή  απορρίπτεται η αντιπρόταση της 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  .Εάν καταψηφισθεί αυτόματα ψηφίζεται  η αντιπρόταση 

Γ. Φραγκογιάννης : επί της διαδικασίας  παρακαλώ να μετρηθούν οι ευρισκόμενοι στην 

αίθουσα γιατί  οι περσσότεροι είναι  εκτός αιθούσης. 

Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ: Τίθεται θέμα  απαρτίας ?   

Γ. Φραγκογιάννης : οχι  απλά  να ξέρουμε τον στιγμιαίο αριθμό των εντός της αίθουσας και 

ψηφισάντων  

Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ : Καλώς  καταμετρούμε και ψηφίζουμε . 

Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ :  Εψήφισαν 24  ,υπερ της πρότασης 12 κατά  5 ,εδήλωσαν 

παρόντες 7. Η πρόταση  γίνεται αποδεκτή  και απορρίπτεται η αντιπρόταση. Παρακαλείται 

ο εκπρόσωπος του ΑΧΜΕΤ  να παραδώσει το κείμενο και ηλεκτρονικά. 

Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ: προχωρούμε  στην επόμενη ενότητα  

Α.Αποστολόπουλος : επί  της διαδικασίας αλλά και της ουσίας,  το θέμα ειναι εξαιρετικά 

λεπτό και επί των ψηφισμάτων προβλέπω  μιά  ατέλειωτη σειρά τροπολογιών  

ψηφοφοριών εξ αλλου λόγω των πολλαπλών θεμάτων η λειτουργία του Συλλόγου πρέπει 

να εξασφαλισθεί. Ως  εκ τούτων   προτείνω  να ανατεθεί από την ΓΣ στο απερχόμενο ΔΣ α)η 

υπηρεσιακή επιμέλεια  την λειτουργία του Συλλόγου και των τρεχόντων θεμάτων και Β)μαζί 

με τους  Σ.Μανάρα  και Μ.Κοσκινά να συντάξουν  ένα περιεκτικό  ουσιαστικό ψήφισμα  στο 

πνεύμα  των   συζητήσεων και απόψεων  που ειπώθηκαν περλαμβανομένου και  κάποιας 



δαπάνης ενίσχυσης  των απεργών. Προτείνω επί της διαδικασίας η πρότασή μου να τεθεί  

σαν πρόταση σε ψηφοφορια και τα άλλα  ψηφίσματα σαν αντιπροτάσεις. 

Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ: Θέτω την  διαδικαστική πρόταση του  συναδέλφου  

Α.Αποστολόπουλου σε ψηφοφορία  

Η πρόταση ψηφίζεται ομόφωνα  

Κ.Μητσοτάκης  Πρόεδρος  ΓΣ: Θέτω την  ουσιαστική πρόταση του  συναδέλφου  

Α.Αποστολόπουλου σε ψηφοφορία  

Η πρόταση ψηφίζεται ομόφωνα  

Μη  υπαρχόντων άλλων θεμάτων η συνεδρίαση λύεται 

 

O Πρόεδρος  της  ΓΣ                                                    ΟΙ   Γραμματείς 

Κ. Μιτσοτάκης                                                Λ.Αθανασάκης    Δ.Κοσκινάς 

Ψηφισματα 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ 

Το απερχόµενο σήµερα ∆.Σ προέκυψε από τις εκλογές του 2008 και συνγκροτήθη σε 
σώµα µε την σηµερινή του διάρθρωση τον Ιούνιο του 2008  Κατά την συγκρότηση σε 
σώµα απεφασίσθη οµόφωνα να µην υπάρξουν αποκλεισµοί αλλά τουναντίον στο 
Προεδρείο να συµµετάσχουν όλες οι παρατάξεις σε αριθµό και θέσεις ανάλογα µε το 
εκλογικό αποτέλεσµα.  Πιστεύουµε ότι είναι µία καλή πρακτική η οποία θα πρέπει να 
ακολουθηθεί διότι στο Σύλλογο κανείς δεν περισσεύει. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του το ∆.Σ είχε να αντιµετωπίσει σηµαντικές δυσκολίες 
και προβλήµατα τόσο ενδογενή όσο και εξωγενή. 

Η ΕΟΚ των τραπεζιτών και η παγκοσµιοποίηση των πετρελαιάδων καθώς και οι 
κυβερνήσεις που υποτάσσονται σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουν µε περισσή 
σφοδρότητα τις επιθέσεις των ενάντια στις εργασιακές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
κατακτήσεις και επιτεύγµατα των εργαζοµένων. 

Ευελιξία της εργασίας ονόµασαν την κατάργηση του 8ώρου, την κατάργηση των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, την ανασφάλιστη εργασία, την µερική απασχόληση, 
την κατάργηση της δίκαιης αµοιβής των υπερωριών, τον δανεισµό-νέα µορφή 
σκλαβοπάζαρου – των εργαζοµένων. 

Και βέβαια δεν περιορίσθηκαν σε αυτά άλλα προχώρησαν  στην  κατάργηση του 
ελέγχου των απολύσεων των δώρων και της αποζηµίωσης απόλυσης πράγµατα που 
ουσιαστικά τα έχουν πετύχει µε τα δελτία παροχής των υπηρεσιών. 

Παράλληλα µε την καθήλωση των µισθών την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των 
τραπεζών, µεσαζόντων και αεριτζίδων, συνεπικουρούντος και του ΕΥΡΩ επέτυχαν 



να δηµιουργήσουν νεόπτωχους στην χώρα µας, να αυξήσουν την ανεργία, να 
διευρύνουν την ψαλίδα πλουσίων και πτωχών. 

Συγχρόνως µε τις διάφορες οδηγίες και διακρατικές συµφωνίες προσπαθούν (και εν 
πολλοίς το έχουν πετύχει) την απαξίωση των πτυχίων και σπουδών την 
εµπορευµατοποίηση της παιδείας και κατά συνέπεια την πλήρη υποταγή των µαζών 
και την εξάλειψη κάθε αντίστασης στην απληστία που τους έχει καταλάβει. 

Μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο η αποστασιοποίηση των εργαζοµένων από τα συλλογικά 
και συνδικαλιστικά όργανα είναι αναµενόµενη. 

Το φαινόµενο αυτό επέδρασε και επιδρά και στον δικό µας σύλλογο. 

Η απαξίωση της Μεταλλείας η διασπορά των µελών µας η ετεροαπασχόληση η 
ανεργία και τέλος ο µικρός αριθµός µας επιδρούν ακόµη περισσότερο αρνητικά στη 
µαζικότητα µας και αποδυναµώνουν την φωνή και τον λόγο µας. 

Με τις συνθήκες αυτές επικεντρωθήκαµε στους εξής άξονες. 

Αποκατάσταση της επαφής µε τους συναδέλφους 

Ένταση της παρουσίας του συλλόγου προς κάθε κατεύθυνση 

Προώθηση των δικαιωµάτων µας 

Συµµετοχή σε όλα τα νοµοσχέδια που άµεσα η έµµεσα µας αφορούν 

Συνεργασία µε άλλους συλλόγους και σωµατεία ιδιαίτερα σε ότι αφορά αγώνες και 
αντιστάσεις 

Συµπαράσταση σε όλους τους συναδέλφους όταν αυτό ζητήθηκε 

Συγκεκριµένα  

Προσπαθήσαµε να κάνουµε γνωστή και αισθητή την παρουσία του συλλόγου σε όλες 
τις ουσιαστικές εκδηλώσεις ηµερίδες και συνέδρια όπως 

- Το Ασφαλιστικό 
- Εκπαιδευτική και Ερευνητική φυσιογνωµία της Σχολής ΜΜΜΜ 
- Ηµερίδα περιβαλοντικής προστασίας Λάρυµνας  
- Κώδικες δεοντολογίας παροχής υπηρεσιών της ΕΟΚ 
- Πολιτικές Ερευνας και ο ρόλος του ΙΓΜΕ 
- Αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισµού της FEANI 
- Αναµόρφωση Θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ 
- Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων ΙΕΚ 
- Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων ΤΕΙ 
- ∆ιηµερίδα σχετική µε το ισχύον πλαίσιο Μελετών του ∆ηµοσίου 
- Ηµερίδα Ορυκτός πλούτος και Τοπικές κοινωνίες 
- Πανελλήνιο συνέδριο ∆οµικών Υλικών 
- Σε όλες τις απονοµές πτυχίων της Σχολής 
- Στο διακλαδικό συντονιστικό όργανο ενάντια στην απαξίωση των Μηχανικών 
- Στην διαµόρφωση των Π∆ σε ότι αφορά τις οργανικές θέσεις αλλά και την εξέλιξη 

των σναδέλφων ΜΜΜΜ και ΜΗΧΟΠ  στις Περιφέρειες 



- Επεµβήκαµε στην δήµοσια διαβούλευση και ζητούµε την συµµετοχή ΜΜΜ στην 
σύνθεση των Επιτροπών για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων 

- Σε συνεργασία µε την ΕΕ του ΤΕΕ  προγραµµατίζουµε Συνέδρια για τους 
Υδρογονάνθρακες , την  Γαιοθερµία , τον Ορυκτό πλούτο 

Οι θέσεις µας γενικά ήσαν οι ακόλουθες 

• ∆ηµόσια παιδεία 
• 5ετείς σπουδές µε αναγνώριση του διπλώµατος ως επέχοντος  τίτλο ΜΑΣΤΕΡ 

και όλα τα επαγγελµατικά δικαιώµατα µέσα στο πτυχίο 
• Μηχανικοί δεν είναι µόνο οι 4 κλάδοι (Πολιτικοί Μηχανολόγοι, Αρχιτέκτονες, 

Τοπογράφοι) που κυριαρχούν στο ΤΕΕ αλλά ένα πλήθος άλλων ειδικοτήτων 
που σκόπιµα και συστηµατικά αγνοούνται 

• Επαγγελµατικά δικαιώµατα ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο χωρίς 
αποκλεισµούς 

• Η εξορυκτική βιοµηχανία έχει µεγάλες δυνατότητες δεν χρειάζεται στήριξη 
αλλά να σταµατήσει ο πόλεµος εναντίον της. 

• Εξορυκτική βιοµηχανία και περιβάλλον µπορούν κάλλιστα να συνυπάρξουν  
• Η Εξορυκτική Βιοµηχανία και Μεταλλουργία παρέχει όλα τα ∆οµικά Υλικά και 

είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη 
Συµµετείχαµε µε ολοκληρωµένη πρόταση εφ όλης της ύλης, στο δηµόσιο διάλογο για 
τον ΚΜΛΕ  µε έµφαση επιµονή και σε πλήρη αντίθεση µε το ΣΜΕ στο θέµα  της 
ειδικότητας α) του ∆ιευθυντού Μεταλλείου και β) του επιβλέποντος του Εργου 
Μηχανικού , οπου βέβαια η θέσης µας ήταν ΜΜΜ   η  ΜΗΧΟΠ   χωρίς εκπτώσεις. 

Συµµετείχαµε ενεργά τόσον µε την παρουσία µας ,την οργάνωση συνάντησης µε 
τους συναδέλφους και µε έγγραφα προς το ΥΠΑΝ  και όλους τους αρµοδίους στα 
δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων και τα προβλήµατα του ΙΓΜΕ. 

Επεµβήκαµε σε όλες τις περιπτώσεις όπου εθίγετο  είτε ο Κλάδος είτε Συνάδελφοι 
όπως :  

Στην τοποθέτηση Γεωλόγου ως Τοµεάρχου Μελετων στα Ορυχεία Πτολεµαίδας της 
∆ΕΗ ,θέση που δεοντολογικά επιβάλει ΜΜΜ .∆υστυχώς παρόλο που είχαµε και την 
ενεργή συµπαράσταση του ΤΕΕ  η ∆ΕΗ  µε δικονοµικούς ισχυρισµούς δεν έκανε 
δεκτή την παρέµβασή µας. Το θέµα σταµάτησε εκεί καθ όσον µας το ζήτησε ο 
θιγόµενος συνάδελφος. 

Την απόλυση 2 συναδέλφων από την Χαλυβουργική  όπου παρεµβήκαµε και µε 
εγγραφη διαµαρτυρία  αλλά και µε προσωπική παρέµβαση  δυστυχώς χωρίς 
αποτέλεσµα. 

Παρεµβήκαµε αποτελεσµατικά όµως  

Στην θέση σε διαθεσιµότητα  2 συναδέλφων της ΛΑΡΚΟ των οποίων η διαθεσιµότης 
Ανεκλήθη 

Στην απόλυση Συναδέλφου από την ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ 

Στην  επιβολή προστίµου  από την ΕΜΝΕ στην ΛΑΡΚΟ διότι δεν έχει ορίσει ∆/ντη 
Μεταλλείου ΜΜΜ στο Μεταλλείου του ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ. Επί της καταγγελίας έχουµε 
επανέλθει  διότι η  ΛΑΡΚΟ δεν έχει συµµορφωθεί και αναµένουµε. 



Εξορθολογίσαµε τα οικονοµικά του Συλλόγου και εξασφαλίσαµε την οικονοµική 
αυτοτέλειά του για τα επόµενα 6 υουλάχιστον χρόνια εν όψει των ζοφερών µέτρων 
που αναµένινται και απευχόµεθα. 

Η κύρια όµως προσπάθειά µας που αναλώσαµε χρόνο και κόπο ήταν η προσπάθεια  

για την κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων για τους ΜΜΜΜ.  
Σε συνεργασία µε την Σχολή τον Φοιτητικό Σύλλογο  µετά από ατέρµονες 
συναντήσεις, υποµνήµατα ,παρεµβάσεις, επιτροπές , διαιτησίες, δηµόσια 
διαβούλευση  κλπ κατορθώσαµε να επιτύχουµε ένα  τελικό σχέδιο Π∆  το οποίο την 
τελευταία στιγµή ο ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  υφυπουργός Παιδείας τον οποίον και 
καταγγέλουµε , λάτρης των ΤΕΙ ,για δικούς του λόγους το έχει µπλοκάρει.  
 
Σε ότι αφορά το γενικώτερο θέµα των προοπτικών του κλάδου  σε όλα τα forum  

και σε  κάθε  ευκαιρία τονίζουµε τις θέσεις και τις απόψεις µας που ευτυχώς αρχίζουν 
να συµµερίζονται και άλλοι  

Η Εξορυκτική βιοµηχανία και µεταλλουργία είναι παραγωγική άρα 
πλουτοπαραγωγική και όχι παρασιτική  διαδικασία απολύτως αναγκαία για την χώρα. 

Μπορεί και πρέπει να συνυπάρξη µε το περβάλλον. 

Απαιτείται  επιτέλους χάραξη Μεταλλευτικής Πολιτικής  

Σε ότι αφορά ιδιαίτερα 

α)Τα κλασικά ορυκτά και µεταλλεύµατα 

Συνέχιση  και επέκταση της δραστηριότητας 

β) τα ενεργειακά  Ορυκτά  

1) Ο Λιγνίτης είναι Εθνικό προιόν  και εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτοτέλεια της 
Χώρας. ∆εν  επιτρέπεται σε κανένα  να τον µετρά µε τραπεζικά κριτήρια.  

∆εν επιτρέπεται σε κανέναν να  εξαρτήσει ενεργειακά την Χώρα  από πηγές του Εξωτ 

Ο Λιγνίτης είναι Εθνικό προιόν  και εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτοτέλεια της 
Χώρας. ∆εν  επιτρέπεται σε κανένα  να τον µετρά µε τραπεζικά κριτήρια.  

∆εν επιτρέπεται σε κανέναν να  εξαρτήσει ενεργειακά την Χώρα  από πηγές του 
Εξωτερικού  

Σε ότι αφορά το περιβάλλον χρειάζεται  εκσυγχρονισµός των εργοστασίων και όχι να 
θιγεί η παραγωγή του Λιγνίτη.  

2) Γαιωθερµία ,Υδρογονάθρακες  χρειάζεται επιτέλους αποφάσεις και ενέργειες και 
συµβάσεις που να εξασφαλίζουν ουσιαστικό όφελος για την χώρα και όχι ψυχία .  

 γ) Πολύτιµα  µέταλλα   



Επιτέλους ας δοθούν οι άδειες αρκεί να εξασφαλίζονται περβαλλοντικοί όροι όπως 
αντιστοίχων εκµεταλλεύσεων σε Σουηδία κλπ και συµβάσεις που να εξασφαλίζουν 
ουσιαστικό όφελος για την χώρα και όχι ψυχία . 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ  

Ο ΠΣ∆ΜΜΜ παρ όλη την ζοφερή κατάσταση δεν µπορεί και δεν πρέπει να 
σταµατήσει τις δίκαιες διεκδικήσεις του ήτοι 

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  

1. Ουσιαστικής αύξησης των συντάξεων. 

2. Πλήρους ασφαλιστική εξοµοίωσης των νέων συναδέλφων (εισφορές, παροχές, 
χρόνια ασφάλισης) χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις στις εισφορές. 

3. Άµεσης ίδρυσης και λειτουργία κλάδου πρόνοιας. 

4 Καµία αύξηση των ορίων ηλικίας 

5 Για την ανατροπή των αντιασφαλιστικών νόµων 2084/92 και 3029/2002 για 
κοινωνική ασφάλιση που να αντιστοιχεί στις σύγχρονες ανάγκες των 
εργαζοµένων  

6 ∆ηµόσιο, κοινωνικό σύστηµα ασφάλισης.  

 

7. Βελτίωση των παροχών του κλάδου υγείας. 

 

Β) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  

 

1. Τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και αµοιβής µέσα από την 
υπογραφή και κατοχύρωση αξιοπρεπών συλλογικών συµβάσεων.   

� Εισαγωγικό µισθό 1450 ευρώ καθαρά για το νέο µηχανικό 
� Κατοχύρωση των υφιστάµενων επιδοµάτων (επίβλεψης, προϊσταµένου, 

µεταπτυχιακών σπουδών ξένης γλώσσας, γάµου, ανθυγιεινής   εργασίας 
κ.λ.π.) σε όλες τις κατηγορίες των πραγµατικών µισθωτών µηχανικών 

� Πενθήµερη – επτάωρη εργασία 
�  ανάληψη από τους εργοδοτικούς φορείς καταβολής ασφαλιστικών εισφορών  

στο ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών 
� Θέσπιση επιδόµατος εργασίας για όλους τους άνεργους µηχανικούς 

 

2.  Τη θέσπιση εργασιακών δικαιωµάτων για τους ΜΜΜ και του Μ.Ο.Π. 
αντίστοιχα µε το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών και την εργασιακή 
τους εµπειρία.  Την κατοχύρωση της δυνατότητας,  έρευνας,  εκπόνησης 
µελετών, επίβλεψης της εκτελέσεως των µελετών και κατασκευών,  
επίβλεψης της λειτουργίας και συντηρήσεως,  στους τοµείς των µεταλλείων, 
ορυχείων, ορύξεων σηράγγων, κατασκευής φραγµάτων καθώς και σε 



γεωτεχνικές εφαρµογές (εκσκαφές, θεµελιώσεις ενισχύσεις εδαφών 
κ.λ.π.)ήτοι την άµεση έκδοση του αντιστοίχου Π∆ 

3. Αγωνιζόµαστε ενάντια στις αντιασφαλιστική αντεργατικές 
µεταρρύθµισεις του µνηµονίου,και θα  συµµετέχουµε σε όλες τις 
κινητοποιήσεις σε συντονισµό µε σωµατεία και φορείς, µε άλλους κλάδους 
επιστηµόνων µαζί µε το σύνολο των εργαζοµένων. 

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2007 
-31/12/2010           
∆ΑΠΑΝΕΣ  2007 2008 2009 2010   
ΜΜΧ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ   4911,50 3022,39 8156,32   
ΜΜΧ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ   5798,86 2719,28 3125,76   
ΜΜΧ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤ ΟΜΑ∆ΑΣ   1600,00 800,00 800,00   
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 8842,74 7450,80 7031,20 7031,22   
ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ+ΠΡΟΣΤΙΜΑ 2481,27 2090,82 1972,96 1972,96   
ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ 771,00 720,00 660,00 660,00   
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 655,00 880,00 880,00 880,00   
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 756,87 792,54 735,09 717,65   
∆ΕΗ 1092,60 1357,00 1145,60 1393,40   
ΟΤΕ 1479,00 998,00 805,50 766,75   
ΕΥ∆ΑΠ 47,00 107,46 45,00 83,50   
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 118,55   4,80 57,80   
 ∆ΙΑΦΟΡΑ 215,56 272,65 82,39 27,04   
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  0,00 96,98 0,00 130,00   
ADSL  TEE 148,75 149,95 149,95 153,75   
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ 766,31 843,28 888,59 1188,89   
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 158,00 149,00 298,00 79,00   
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΙ 879,57 77,11 27,85 0,00   
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0,00 850,00 0,00 0,00   
ΕΛΤΑ 0,00 1738,19 0,00 0,00   
ΕΤΑΚ 0,00 188,00 128,00 0,00   
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 0,00 70,00 0,00 0,00   
ΦΑΠ 0,00 0,00 0,00 279,21   
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΕΡΓ ΕΠΕΤΗΡΙ∆ΑΣ 0,00 2380,00 0,00 0,00   
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΦΜΥ 0,00 400,00 0,00 0,00   
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΑΡΜΑΝΤΑ 12975,89 1000,00 0,00 0,00   
ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΟΥ 0,00 149,94 0,00 243,60   
ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 3058,30 0,00 0,00 0,00   
ΑΓΟΡΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑΣ 539,00 0,00 0,00 0,00   
ΑΓΟΡΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 0,00 183,05 55,00 0,00   
ΑΓΟΡΑ Η/Υ 0,00 0,00 871,25 0,00   
ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 0,00 0,00 500,00 0,00   
  0,00 0,00 0,00 0,00   
ΣΥΝΟΛΟ 34985,41 35255,13 22822,85 27746,85 120810,24 
            
            
            



ΕΣΟ∆Α 2007 2008 2009 2010   
            
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 5636,00 610,00 157,00 15,00   
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΕ 24945,00 23820,00 39325,00 38701,00   
ΠΑΡΑΚΡ ΦΜΥ 0,00 400,00 0,00 0,00   
ΣΥΝΟΛΟ 30581,00 24830,00 39482,00 38716,00 133609,00 
            
            
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ  133609,00         
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 120810,24         
            
 ∆ΙΑΦΟΡΑ 2006-2010 12798,76         
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 2006 58532,74 ΠΛΕΟΝ TOKOI     
ΥΠΟΛ ΤΑΜΕΙΟΥ 2006 13679,57         
ΟΨΕΩΣ  2006 482,00 ΠΛΕΟΝ TOKOI     
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ 2006 5696,27 ΠΛΕΟΝ TOKOI     
ΑΛΦΑ 2006 685,41 ΠΛΕΟΝ TOKOI     
ΕΠΙΤΑΓΗ 4371,45 ΠΡΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ     
ΣΥΝΟΛΟ  2010 96246,20         
            
            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2007 -2010           
  
           
Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα            
            
Εσοδα χρήσης 1/1/2007- 
31/12/2010   133609,00       
Εξοδα χρήσης  1/1/2007-
31/12/2010   120810,24       
            
∆ιαθέσιµα 31/12/2006   83447,44       

∆ιαθέσιµα 31/12/2010   96246,20 
πλεον 
τόκοι     

            
      
 
H  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Κ.ΜΙΤΣΟΤΑΚΙΣ     
Γ.ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ   
Μ. ΚΑΡΑΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
 
 
      
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
2011           
            
Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα            
            
Προυπολογισµός Εσόδων 2011   35000,00       
Προυπολογισµός Εξόδων 2011   35371,45       
            
            
            
Συγκεντρωτική ανάλυση            
Εσόδων            
Εισφορές ΤΕΕ   32500,00       
Εισφορές Μελών    2500,00       
Σύνολο    35000,00       
            
Εξόδων            
Λειτουργικά Εξοδα    15000,00       
∆απάνες Εκλογών    4000,00       
ΜΜΧ   12000,00       
∆ιαγραφή Επιταγής   4371,45       
Σύνολο    35371,45       

 

Το  ∆Σ  
Π.ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ  Πρόεδρος 
Σ.ΠΟΥΛΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος 
ΓΡ.ΛΑΣΚΑΡΗΣ  Γ.Γραµµατέας 
∆.ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ταµίας 
ΓΕΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Μέλος 
ΑΝΘ.ΞΕΝΙ∆ΗΣ   Μέλος 

 

1) ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Μ.Μ.Μ.Μ. ΣΤΙΣ 27/11/2011 

 

Από την προηγούμενη φορά που έγινε ΓΣ, έχει μεσολαβήσει μια τριετία που στην 

ουσία ανέτρεψε όλες τις μεγάλες «υποσχέσεις» των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. 

Αυτή η τριετία αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη πως τα κόμματα αυτά δεν μπορούν 

να εκπροσωπήσουν σε καμία περίπτωση τα συμφέροντα κανενός εργαζομένου. Έτσι 

έχουμε φτάσει σε μία κατάσταση, μετά από μια σειρά «επικαιροποιημένων» 

μνημονίων, όπου το σύνολο των εργαζομένων - ακόμα και αυτοί που το 

προηγούμενο διάστημα θεωρούνταν προνομιούχοι - οδηγούνται σε μια συνεχόμενη 

συμπίεση των εισοδημάτων τους και αρκετοί από αυτούς και στην εξαθλίωση και σε 

πλήρη κοινωνική καταστροφή. Σε γενικές γραμμές η λογική της κυβέρνησης του 

ΠΑΣΟΚ είναι μια βίαιη μείωση του κόστους εργασίας, άμεση δυνατότητα της 



εργοδοσίας να «ρυθμίζει» τις εργασιακές σχέσεις και διάλυση της δυνατότητας των 

εργαζομένων να αντιδρούν και να αντιστέκονται. 

Πιο αναλυτικά το τελευταίο χρόνο τα μέτρα που έλαβε το ΠΑΣΟΚ συνοψίζονται σε 

συγκεκριμένα αποτελέσματα, οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις υπολογίζουν την αύξηση 

της ανεργίας στο 18-20%, η ακύρωση των συλλογικών συμβάσεων, η συνεχής 

μείωση των μισθών του δημοσίου τομέα που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει το 

30%, η απελευθέρωση των απολύσεων, η απελευθέρωση των κατώτατων αμοιβών, 

η εμπέδωση των ελαστικών και ευέλικτων μορφών εργασίας και τέλος η ένταση της 

καταστολής και της «αστυνόμευσης» με την πλήρη αυταρχικοποίηση του κράτους 

και τη περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων όπου έχει αποκαλύψει εντελώς το 

ρόλο της κυβέρνησης ως οι υπερασπιστές των στα συμφερόντων των κοινωνικών 

ελίτ. 

Συμπερασματικά όλη αυτή η κατάσταση έχει εξωθήσει την κοινωνία στα όρια της. 

Δεν είναι τυχαία η αποστράτευση από τα κόμματα εξουσίας και η παλλαϊκή 

κινητοποίηση του Συντάγματος επί δύο μήνες όπου τεράστιες μάζες βγήκαν στο 

πολιτικό προσκήνιο και διεκδίκησαν ενεργά τη συμμετοχή και την αλλαγή του 

πολιτικού σκηνικού, οι αντιδράσεις της Κερατέας, οι συνεχείς απεργίες, είναι μόνο 

η αρχή για το τι θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και οι σύμμαχοι τους  στο αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στο πλέον πληττόμενο 

κομμάτι από όλη αυτή τη διαδικασία που είναι οι νέοι. Εκτιμάται πώς η ανεργία 

στους νέους ξεπερνάει το 30%, ενώ μεγάλα κομμάτια της νεολαίας «ακυρώνουν» τα 

πτυχία τους, μεταναστεύουν, δουλεύουν αν είναι αρκετά τυχεροί με μισθούς 

πείνας.  

Με αφορμή το μνημόνιο έχει επιχειρηθεί ίσως η πιο βίαιη αναδιάταξη των χώρων 

εργασίας. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί εάν η 

κυβέρνηση δεν πάρει μια άμεση απάντηση από το λαό. Τα μέτρα που ήδη 

εφαρμόζονται μετά και τη νέα συμφωνία της 26
ης

Οκτωβρίου, νέα αύξηση έμμεσων 

και άμεσων φόρων, ιδιωτικοποιήσεις ΔΕΚΟ και δημόσιας περιούσιας, νέες 

περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, απαξίωση κάθε τύπου κοινωνικής πρόνοιας θα 

έρθουν να αποτελειώσουν τη στρατηγική αυτή. Το πιο ληστρικό μέτρο όλων όμως 

είναι οι  νέες έκτατες εισφορές οι οποίες μονιμοποιούνται (υπέρ ανέργων-

εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας, τέλος επιτηδεύματος), που στην 

πραγματικότητα αποτελειώνουν το λαϊκό εισόδημα. Που εισάγει την καινοτομία 

της είσπραξης φόρου από τη ΔΕΗ(!) ως μοχλό πίεσης για την είσπραξη 

απειλώντας ακόμα και τους άνεργους με στέρηση ενός κοινωνικού αγαθού. 

Αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως όλη αυτή η σφαγή κεκτημένων και δικαιωμάτων 

βρίσκει μεγάλη αντίδραση από μεγάλα κοινωνικά κομμάτια, η προσπάθεια 

διαχείρισης όλης αυτής της αντίστασης από τη μεριά του κράτους ολοκληρώθηκε με 

τη συγκυβέρνηση Παπαδήμου, που είναι η σύμπραξη όλων των αντιδραστικών 

πολιτικών δυνάμεων συγκροτώντας μια σιδηρόφρακτη «δημοκρατία» που 

στρέφεται εναντίον των διεκδικήσεων του λαού. 

Ταυτόχρονα στην εκπαίδευση η κυβέρνηση της καταστροφής του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί 

να διαλύσει άλλη μια λαϊκή κατάκτηση, το δημόσιο ΑΕΙ. Συνοπτικά ο νόμος 

Διαμαντοπούλου αναιρεί κάθε έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης, 

αυταρχικοποιεί όλες τις δομές των ΑΕΙ καθιστώντας φοιτητές, καθηγητές και 

εργαζομένους αντικείμενα μιας εξωτερικής αρχής διοίκησης, «παραλύει» κάθε 

δυνατότητα πολιτικής δράσης εντός ΑΕΙ (άσυλο, ν+2) και τέλος μετακυλύει ακόμα 



μεγαλύτερα έξοδα προς τους φοιτητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος της 

Διαμαντοπούλου δεν είναι νόμος «ΔΝΤ», δεν απαιτείται για την περίφημη 

δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό αποτυπώνει 2 τάσεις από τη μεριά της 

κυβέρνησης: Αφενός τη διάθεση της να αναιρέσει κάθε συμβιβασμό που είχε 

αναγκαστεί να κάνει τις προηγούμενες δεκαετίες με το σύνολο των κοινωνικών 

στρωμάτων και αφετέρου τη τάση να διαμορφώσει αυτούς τους κοινωνικούς όρους, 

που θα διασφαλίζουν μια περιορισμένη αντίδραση σε μελλοντικές ρυθμίσεις, που 

θα υποβαθμίζουν και άλλο τους όρους διαβίωσης. 

Σε όλο αυτό το κλίμα είναι προφανές πως ο κλάδος των μηχανικών δε θα 

μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος, αντίθετα βρέθηκε στο επίκεντρο των 

αναδιαρθρωτικών τομών. Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται η συνεχής συμπίεση του 

επαγγέλματος και η δυσχέρανση των όρων εργασίας και ένταξης στην παραγωγική 

διαδικασία, κάτι που συμβαίνει με ακόμα πιο έντονους όρους για τους νεώτερους 

μηχανικούς. 

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, ο κλάδος των μηχανικών δέχεται μια άνευ 

προηγουμένου επίθεση, που έρχεται να πλήξει την μεγάλη πλειοψηφία των 

εργαζόμενων συναδέλφων και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Συνοπτικά 

για τους μηχανικούς ισχύουν τα εξής: Επί της ουσίας διαλύεται εντελώς ο 

κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης και μετατρέπεται σε πλήρως 

ανταποδοτική, υπάρχει δραματική αύξηση της ανεργίας στο κλάδο, σημαντική 

συμπίεση των αμοιβών με τη κατάργηση των ελάχιστων, έχουν αποδιαρθρωθεί 

πλήρως οι σχέσεις εργασίας.  

Αν αυτή είναι η κατάσταση για την πλειονότητα των εργαζόμενων μηχανικών 

ιδιαίτερα των νέων, οι ΜΜΜ είναι πιθανότατα οι περισσότερο πληττόμενη 

κατηγορία μηχανικών. Με παραδοσιακές δραστηριότητες απασχόλησης σε κρίση, 

χωρίς θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα υφίστανται τις πιέσεις που 

ασκούν οι γενικότερες συνθήκες στους μηχανικούς σε εντονότερο βαθμό. Η φύση 

του κλάδου, η δομή της απασχόλησης καθιστούν του ΜΜΜ εκείνο τον κλάδο των 

μηχανικών με το υψηλότερο ποσοστό μισθωτής απασχόλησης καθώς και αμοιβές οι 

οποίες προσεγγίζουν περισσότερο αυτές του μέσου εργαζομένου σε σχέση με τις 

άλλες κατηγορίες μηχανικών. Όλες οι έρευνες και οι προσεγγίσεις που έχουν γίνει 

για τη φύση της απασχόλησης των  ΜΜΜ καταδεικνύουν το γεγονός αυτό. Οι 

τελευταίες έρευνες του ΤΕΕ είναι αποκαλυπτικές, ειδικότερα για τους 

μεταλλειολόγους, οι οποίοι κάνουν «πρωταθλητισμό» στους αρνητικούς δείκτες της 

ανεργίας (14%), της ετεροαπασχόλησης (ξεπερνάει το 30%) και της απορρόφησης 

στην αγορά εργασίας (το 20% βρίσκει την πρώτη δουλειά μετά από 24 μήνες!) 

Παράλληλα η έλλειψη διακριτών επαγγελματικών δικαιωμάτων, οι μικρές 

δυνατότητες αυταπασχόλησης σε σχέση με άλλους κλάδους έχουν σαν αποτέλεσμα 

είτε την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών και αμοιβών, είτε τη προσπάθεια 

απορρόφησης από το δημόσιο, είτε την στροφή στους τομείς των υπηρεσιών με 

αξιοποίηση των γενικών γνώσεων του μηχανικού και λιγότερο των εξειδικευμένων 

γνώσεων. Στις δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές, στην εργασιακή περιπλάνηση πρέπει 

να συνυπολογίσει και την φύση της εργασίας, η οποία είναι δυσμενέστερη 

(περισσότερο εργοταξιακού χαρακτήρα και στην επαρχία σε σχέση με κάθε άλλη 

κατηγορία μηχανικών) αλλά παρ’ όλα αυτά αμείβεται κατά μέσο όρο χαμηλότερα 

από τις άλλες κατηγορίες μηχανικών. Μέσα στο όλο κλίμα, η διάλυση επι της 



ουσίας του ΙΓΜΕ δείχνει τις διαθέσεις της κυβέρνησης για την περαιτέρω 

υποβάθμιση του κλάδου της Μεταλλευτικής. 

 

Η απάντηση μας 

Για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας, έχουμε ανάγκη την ενότητα με τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους, με τους οποίους έχουμε κοινές ανάγκες, 

προβληματισμούς, δικαιώματα, που βιώνουμε την ίδια εργοδοτική αυθαιρεσία και 

αντιλαϊκή πολιτική. Καλούμε τους μισθωτούς μηχανικούς του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα, τους άνεργους και τους υποαπασχολούμενους, τους 

αυτοαπασχολούμενους που ζουν από την προσωπική τους εργασία, τους νέους 

μηχανικούς, τους συναδέλφους που βλέπουν την εργασιακή τους θέση να 

χειροτερεύει, να στηρίξουν τις κινηματικές προσπάθειες σωματείων μέσα από 

συνελεύσεις, ανοικτές διαδικασίες, ενάντια στη συναίνεση, στο συμβιβασμό και την 

ηττοπάθεια. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

• ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ε.Ε.- ∆.Ν.Τ. 
• ΟΧΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
• ΚΑΜΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΗ. 
• ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΜΜ. 
• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
• ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ- ∆ΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΕΣΤΟΥΝ 
ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

 

 

2)ΨΗΦΙΣΜΑ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ  ΑΠΕΡΓΟΥΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών 

Μηχανικών συμπαραστέκεται ολόψυχα στον δίκαιο αγώνα και στα αιτήματα των απεργών 

της Ελληνικής Χαλυβουργίας, όπως εκφράζονται μέσα από τις αποφάσεις και τα 

ψηφίσματα του σωματείου τους.  

Οι 400 εργάτες της Ελλ. Χαλυβουργίας συνεχίζουνε την απεργία για 30ή μέρα. 

Υπερασπίζονται την αξιοπρέπειά τους και την εργασία τους. Η Ελληνική Χαλυβουργία είναι 

η πρωτη βιομηχανία στην Αττική που εκβιάζοντας την περικοπή θέσεων εργασίας, επιχειρεί 

να εφαρμόσει το 5ωρο, με μείωση αποδοχών κατά 40%, την εφαρμογή ελαστικών σχέσεων 

εργασίας, το ωρομίσθιο, την κατάργηση των υπερωριών και την κατάργηση των 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Η παραγωγή της εν λόγω εταιρείας με την σκληρή δουλειά 

των απεργών, τα καθημερινά εργατικά ατυχήματα, με νεκρό συνάδελφο εργαζόμενο 



πέρυσι, από 196.000 τόνους έφτασε στους 266.000 τόνους. Παρόλα αυτά η εταιρεία 

απέλυσε ήδη 34 εργαζόμενους και απειλεί με άμεση απόλυση άλλους 180. Ο αγώνας των 

εργαζομένων είναι δίκαιος. 

-  Απαιτούνε την επιστροφή των 34 απολυμένων συναδέλφων τους. Αντιστέκονται 

στις περαιτέρω απολύσεις που επιχειρούνται από την εταιρεία. 

- Απορρίπτουν την απαίτηση της εργοδοσίας για 5ωρη εργασία και μείωση κατά 40% 

των αποδοχών 

- Παλεύουν για καλύτερες συνθήκες εργασίας 

 

Ο ΠΣΔΜΜΜ στηρίζει και αυτός μαζί με δεκάδες σωματεία, συνδικαλιστικές ενώσεις και 

μέτωπα, συνδικάτα και συλλόγους την απεργία των εργαζομένων τόσο  ηθικά όσο και  με 

υλική βοήθεια. 

 

 

 

 

 

 


