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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες σας καλωσορίζω στην ετήσια Γ.Σ. του συλλόγου μας που 

φέτος γίνεται στη έδρα του συλλόγου μας μετά και από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ μας. 

 

Σήμερα τυγχάνει να είναι και ένας διοικητικός απολογισμός τριετίας, αφού έχουν 

συμπληρωθεί τρία χρόνια από τις εκλογές της 20-3-2013. Τότε αναλαμβάνοντας τις τύχες 

του συλλόγου προσπαθήσαμε, με τη βοήθεια όλων μας, πρώτα από όλα να γνωριστούμε και 

πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το καταφέραμε. 

 

Ίσως θα γίνομαι σε ορισμένους κουραστικός αλλά πιστεύω φίλοι μου ότι δεν πρέπει να 

ξεχνάμε τη μεγάλη μείωση μελών που έχει υποστεί ο Σύλλογός μας λόγω συνταξιοδοτήσεων 

και μη προσλήψεων νέου επιστημονικού προσωπικού. Σήμερα αριθμούμε σε Καρδίτσα και 

Τρίκαλα τα 62 μέλη από τα 109 που ήμασταν εγγεγραμμένοι το 2009. Μείωση περίπου 56%. 

 

Το 2014 όλοι μας δεχθήκαμε να συνυπογράψουμε το απογραφικό μας δελτίο, διότι σε 

πολλούς από εμάς είχαν συμβεί αρκετές υπηρεσιακές μεταβολές λόγω του Καλλικράτη. 

 

Το δεύτερο που αποφασίσαμε ήταν να κάνουμε την παρακράτηση της συνδρομής μας 

(1,00 € για την Ομοσπονδία και 0,50 € για το Σύλλογό μας) από τη μισθοδοσία μας κάθε μήνα. 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους για την καθολική συμμετοχή. Σήμερα 

μετά από ένα χρόνο μπορώ να σας πω ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%. 

Απομένουν κάποιες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες διότι σε φορείς όπως Υπουργεία 

παρατηρήθηκε δυσλειτουργία στο άνοιγμα των κωδικών. Είμαστε όμως στο τέλος της 

διαδικασίας και ελπίζω τους επόμενους μήνες να έχουμε πετύχει το στόχο μας. 

 

Έτσι συνάδελφοι αυτός ο βραχνάς των εισφορών μας έχει σταματήσει. Πρέπει όμως να 

αναφέρω ότι όσοι συνάδελφοι θέλουν να πληρώσουν παλιές οφειλές πριν το 2013 μπορούν να 

ρωτήσουν τον Ταμία μας τον Τάσο Σιαπέρα τι οφείλουν. Όπως εξάλλου είχαμε αποφασίσει 

στην ΓΣ του 2013 το ποσό των παλαιών οφειλών είναι 10,00 € / έτος.  

 

Φυσικά, προσανατολιζόμαστε τις επόμενες ημέρες να στείλουμε σε όλα τα μέλη μας 

ενημερωτικό σημείωμα για τις παλιές οφειλές έτσι ώστε ο καθένας από εσάς να προσδιορίζει 

τον τρόπο εξόφλησής τους. 

 

Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω και για διάφορα προβλήματα που προσπαθήσαμε να 

επιλύσουμε την  προηγούμενη χρονιά. 

 



1) Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μας που εργάζονται στο Νοσοκομείο Τρικάλων ότι 

δεν τους χορηγούνταν όπως προβλεπόταν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Με τη 

βοήθεια και της Ομοσπονδίας μας προχωρήσαμε σε άμεση παρέμβαση με τεκμηριωμένη 

επιστολή μας και από ότι έχω ενημερωθεί ήδη χορηγείται. 

2) Ενημερωθήκαμε από συνάδελφό μας που εργάζεται στο Δήμο Παλαμά ειδικότητας 

δομικών έργων ότι έχει τοποθετηθεί με απόφαση Δημάρχου τεχνικός ασφαλείας εκτός 

από τα κτιριακά και για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου. Με επιστολή μας αλλά 

και με τη φυσική μας παρουσία εκφράσαμε τεκμηριωμένα το λάθος που συμβαίνει σε 

βάρος της συναδέλφου μας αφού σο Δήμο υπάρχει ΠΕ μηχανολόγος μηχανικός που 

πρέπει να επωμιστεί το αντίστοιχο αντικείμενο. Αναμένουμε όπως μας υποσχέθηκε και 

ο Δήμαρχος τη λύση του προβλήματος αυτού. Είμαστε σε επαφή με τη συνάδελφο και αν 

δεν λυθεί το πρόβλημα θα παρέμβουμε και πάλι. 

3) Τέλος υπάρχει και το θέμα της αλλαγής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας που θα αρχίσει να συζητείται στις αρχές Απριλίου. Εμείς ήδη 

σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας και τον πρωτοβάθμιο σύλλογο Λάρισας – 

Μαγνησίας με τον οποίο έχουμε μια άριστη συνεργασία, έχουμε εντοπίσει ορισμένα 

προβλήματα. Συντάξαμε έτσι επιστολή και μαζί με το σύλλογο Λάρισας – Μαγνησίας θα 

επισκεφτούμε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες αλλά και τον Περιφερειάρχη 

προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τις θέσεις μας και την ανάγκη εξάλειψης των 

αδικιών σε βάρους των συναδέλφων μας.  

4) Σας έχει αποσταλεί στα προσωπικά σας email ενημέρωση για την υπερβάλλουσα μείωση 

αλλά και για την μη συμμετοχή μας σε επιτροπές. Θα ήθελα να παρακαλέσω αν πιέζεστε 

να συμμετάσχετε σε επιτροπές να μας ενημερώνετε άμεσα όπως έκανε συνάδελφός μας 

στο Νοσοκομείο Τρικάλων για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. 

 

Το πρώτο 15 ήμερο του Μαρτίου θα έχουμε εκλογές από τις 11-12 το πρωί ως τις 16 το 

απόγευμα. Θα παρακαλούσα όλοι μας αλλά και όσοι δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν να έρθουν 

εκείνη την ημέρα να είναι η συμμετοχή μας μαζική. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην 

ετήσια ΓΣ, του συλλόγου μας και να μην ξεχνάτε να μας ενημερώνετε για οποιοδήποτε 

πρόβλημα έχετε, εξάλλου εδώ στα Τρίκαλα έχετε δύο μέλη του ΔΣ, το Θοδωρή και τον 

Στέφανο που μπορούν άμεσα να παρέμβουν και να σας βοηθήσουν. 

 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας, για την 

προσπάθεια που ο καθένας κάνει και είναι σημαντική, όπως επίσης και τον πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας μας κ. Στέφανο Λιόντη που θα μας ενημερώσει για θέματα του κλάδου μας. 

 

Καρδίτσα 12/2/2015 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

ΣΥΜΗΔΥ Καρδίτσας-Τρικάλων 

 

Δημήτριος Κωστάκης 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 


