
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ» ΣΟΤ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΟΤ ΣΕΕ 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΩΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ! 

Γηα πνιινζηή θνξά ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ ηνπ ΣΕΕ, έξρεηαη 

ζην πξνζθήλην. Παξαηάμεηο, πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα, «παξάγνληεο» ηεο Δηνηθνύζαο θαη ηεο Α/ΣΕΕ 

έρνπλ θαηαζέζεη δεθάδεο πξνηάζεηο. 

Ωο ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ θξίλνπκε ζθόπηκν ελώπηνλ ησλ εξγαδόκελσλ -κηζζσηώλ θαη 

απηαπαζρνινύκελσλ - Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ λα δηαηππώζνπκε μαλά θάπνηα ζεκειηώδε 

εξσηήκαηα: 

Πνπ απνζθνπεί ε αλαζεώξεζε ηνπ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ; Πνηνο ν ζπλεθηηθόο ηζηόο ησλ 

δεθάδσλ πξνηεηλόκελσλ αιιαγώλ θαη ε βαζηθή ζηόρεπζή ηνπο; Σειηθά: 

Πνηα ζηξαηεγηθή ππεξεηεί, πνηα θνηλσληθά -νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαιείηαη ην 

πξνηεηλόκελν Θεζκηθό Πιαίζην λα εμππεξεηήζεη; 

Η απάληεζε γηα καο ζε απηό ην δήηεκα είλαη ζαθήο: Κπβέξλεζε θαη εγεζία ηνπ ΣΕΕ κε ηελ 

αιιαγή ηνπ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ θηηάρλνπλ ην «λέν ΣΕΕ» γηα λα ππεξεηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Ε.Ε. θαη ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ θεθαιαίνπ ζηελ «επόκελε κέξα» ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

αλάθακςεο. Η αλάπηπμε ηεο επόκελεο κέξα «δε ρσξά» ηα δηθαηώκαηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εξγαδόκελσλ κεραληθώλ. Οη ρηιηάδεο κηζζσηνί άλεξγνη θαη απηαπαζρνινύκελνη πνπ δέρνληαη ηελ 

επίζεζε δηαξθείαο ζηα εξγαζηαθά -αζθαιηζηηθά -επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα πξννξίδνληαη λα 

απνηειέζνπλ έλα επηζηεκνληθό πξνιεηαξηάην ρακειήο εηδίθεπζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ζηνπο νκίινπο 

θζελή εξγαηηθή δύλακε. 

Κξίλνπκε ζθόπηκν λα επαλαιάβνπκε ζέζεηο πνπ έρνπκε μαλά παξνπζηάζεη ζηηο πξνεγνύκελεο 

απόπεηξεο «αλαζεώξεζεο». Πξνϋπόζεζε γηα λα ζηαζεί θάπνηνο κε ζνβαξόηεηα ζηε ζπδήηεζε είλαη λα 

απαληήζεη ζην επηκέξνπο εξώηεκα: Πνηα είλαη ηα «πξνβιήκαηα» ηνπ ΣΕΕ θαη πνηνο ν ραξαθηήξαο 

ηνπο; 

ίγνπξα ε απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα δελ βξίζθεηαη ζην γεγνλόο όηη ν ζεκεξηλόο 

ηεηξαγσληθόο πίλαθαο θαηαλέκεη κε άδηθν ηξόπν (ζηα πιαίζηα ηεο απιήο αλαινγηθήο) νξηζκέλεο από 

ηηο έδξεο ησλ αληηπξνζσπεηώλ. Επίζεο απάληεζε ζην πξόβιεκα δελ είλαη ην γεγνλόο όηη ν 

Πξόεδξνο ΣΕΕ δελ εθιέγεηαη κε άκεζε θαζνιηθή ςεθνθνξία, Ακεξηθάληθνπ ή Γαιιηθνύ ηύπνπ, 

«πξνεδξηθνύ» δηθνκκαηηζκνύ. Απάληεζε δελ είλαη όηη ε δνκή ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηκεκάησλ δελ 

αληηζηνηρεί κε ηελ θξαηηθή δηνηθεηηθή δνκή, όηη δελ ππάξρεη Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Αηηηθήο, πόζα κέιε 

θαη πνησλ Επηζηεκνληθώλ Επηηξνπώλ είλαη κέιε ηεο θεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο. Θα κπνξνύζακε λα 

ζπλερίζνπκε κε ηνλ «εμαληιεηηθό» θαηάινγν ησλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ κε ζθνπό, ηάρα, ηνλ 

«εθζπγρξνληζκό» ηνπ ΣΕΕ. 

Όιεο νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί από ηνπο «εθπξνζώπνπο» ησλ κεραληθώλ (παξαηάμεηο & 

Π.Σ.) θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηα ζεκάδηα ηνπ βαζηθνύ πξνβιήκαηνο ηνπ ΣΕΕ: απέρνπλ παξαζάγγαο 

από ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ κεραληθώλ, ηνπο κηζζσηνύο κε 

ηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ ΔΠΤ θαη ηνπο κηζζνύο εμαζιίσζεο, ηνπο κηθξνύο 

απηαπαζρνινύκελνπο πνπ παζρίδνπλ αλαζθάιηζηνη θαη κε ηελ απεηιή θαηάζρεζεο λα 

παξακείλνπλ ζην επάγγεικα, ηνπο ρηιηάδεο άλεξγνπο & ππν-απαζρνινύκελνπο ζπλαδέιθνπο, ηε 

κεγάιε κάδα πνπ βιέπεη ηελ πξνώζεζε ηεο απειεπζέξσζεο λα απεηιεί ηα δηθαηώκαηα ηεο. 

Σν βαζηθό πξόβιεκα ζήκεξα κε ην ΣΕΕ, είλαη όηη όρη απιά δελ εθθξάδεη ηα αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα ηεο εξγαδόκελεο πιεηνςεθίαο ησλ κεραληθώλ, αιιά έξρεηαη ζε κεησπηθή ζύγθξνπζε 
καδί ηνπο. Σν ΣΕΕ απνηειεί - ζε ηειεπηαία αλάιπζε - κεραληζκό ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο θαη, άξα, 



πξνώζεζεο ηεο πνιηηηθήο ησλ αλαδηαξζξώζεσλ, κεηαμύ απηώλ θαη ηεο ιεγόκελεο «απειεπζέξσζεο», 

ζην ρώξν επζύλεο ηνπ. ηελ νπζία ζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή πνπ νμύλεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζπληξηπηηθήο 

πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ, πξνσζεί ηηο βαζηθέο επηινγέο ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη θάζε αζηηθήο 

θπβέξλεζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Μλεκνλίσλ. 

Άιισζηε απηή ε πνξεία επηβάιιεηαη από ηνλ ίδην ην ραξαθηήξα ηνπ: Ωο κέιε ηνπ ζπλππάξρνπλ 

κηζζσηνί θαη θησρνί απηναπαζρνινύκελνη απ’ ηε κία θαη εξγνδόηεο, δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

αλώηεξνη θξαηηθνί ππάιιεινη απ’ ηελ άιιε, δειαδή κεραληθνί κε δηακεηξηθά αληίζεηα θνηλσληθά 

ζπκθέξνληα θαη ν θαηαζηαηηθόο ηνπ ξόινο είλαη απηόο ηνπ «ηερληθνύ ζπκβνύινπ» ηνπ θξάηνπο. Η 

εθάζηνηε εγεζία ηνπ ΣΕΕ εθθξάδεη ζαθώο ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη όρη κηα 

“ζπληζηακέλε” ησλ ζέζεσλ όισλ ησλ κεραληθώλ. Πξνθαλώο ζε απηό ην βαζηά πνιηηηθό δήηεκα, 

απάληεζε δελ κπνξεί λα δώζεη θακηά αλαζεώξεζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. Απάληεζε κπνξεί λα δώζεη 

κνλάρα ε αλαζύληαμε ηνπ θηλήκαηνο ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ, ε αλάπηπμε ηεο ηαμηθήο πάιεο, 

αλαηξνπή ηνπ ζπζρεηηζκνύ δύλακεο, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ξηδνζπαζηηθνύ πόινπ, ηνπ ηαμηθνύ 

θηλήκαηνο θαη ζηνπο κεραληθνύο. 

Οη πξνηεηλόκελεο «ηξνπνπνηήζεηο» ζην θαηαζηαηηθό ράξηε ηνπ ΣΕΕ ηειηθά ζπλζέηνπλ κηα ζεηξά 

ζέζεηο ζε θξίζηκα θεληξηθά δεηήκαηα, όπσο ν ηξόπνο έληαμεο ησλ κεραληθώλ ζην ΣΕΕ, ε απνλνκή 

επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ κε πνιιαπινύο θξαγκνύο γηα ηελ απόθηεζε αδείαο επαγγέικαηνο, 

ε εγγξαθή ζην ΣΕΕ απνθνίησλ δηαθόξσλ θύθισλ ζπνπδώλ πνπ έξρνληαη λα πινπνηήζνπλ ζεζκηθά 

ηελ πνιηηηθή ηεο Ε.Ε., ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ θαη ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ γηα ηε 

«δηαβαζκηζκέλε πξόζβαζε» κε πηζηνπνηήζεηο, εμεηάζεηο θ.α. ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(δειαδή ηελ απνζύλδεζε πηπρίνπ-επαγγέικαηνο), ηελ «απειεπζέξσζε» πνπ είλαη αλαπόζπαζηα 

δεκέλε κε ηε δηαδηθαζία ηεο Μπνιόληα, θαη είλαη θπζηθά ζε απόιπηε ζπκπλνηα κε ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή γηα ην ζέκα. Οη αληηδξαζηηθέο απηέο αιιαγέο επηζηξέθνληαη σο απαξάδεθηεο. Δελ πξέπεη 

λα πεξάζνπλ. Θα ζεκάλνπλ ηελ νξηζηηθή θαη πιήξε απνζύλδεζε πηπρίνπ επαγγέικαηνο. 

Εθθξάδνπκε κε ηνλ πην έληνλν ηξόπν ηελ αληίζεζή καο κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί, ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν απόθηεζεο ηεο άδεηαο ελάζθεζεο επαγγέικαηνο. Κάησ από ηηο 

ρνληξνθνκκέλεο «πξνηάζεηο» όπσο ηεο ζέζπηζεο ππνρξεσηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο κεηά ηελ 

απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ, ή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη ηεο εγγξαθήο 

ζε έλα εληαίν “ΣΕΕ” όισλ ησλ απνθνίησλ 3εηνύο, 4εηνύο θαη 5εηνύο εθπαίδεπζεο. Όιεο απηέο νη 

«πξνηάζεηο» απνηεινύλ νπζηαζηηθά ηελ πξνζαξκνγή ζηελ πνιηηηθή ησλ Επξσπατθώλ νδεγηώλ θαη 

ηεο πλζήθεο ηεο Μπνιώληα. Είλαη επζπγξακκηζκέλεο κε ηελ πνιηηηθή ηεο απνζύλδεζεο ηνπ 

πηπρίνπ από ην επάγγεικα, πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζε απινύο θύθινπο 

θαηάξηηζεο θαη ηα πηπρία ζε απιά πηζηνπνηεηηθά. Είλαη πξνηάζεηο επηθίλδπλεο ζπλνιηθόηεξα γηα ηνλ 

θνηλσληθό ραξαθηήξα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ. ηνλ αληίπνδα ησλ πξνηάζεσλ απηώλ, 

ζεσξνύκε όηη ε απόθηεζε ηνπ δηπιώκαηνο ηνπ Μεραληθνύ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη απηνδίθαηα 

από ηελ απόθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Η ζέζε καο απηή απνηειεί ηκήκα ηεο 

ζπλνιηθήο καο δηεθδηθεηηθήο ινγηθήο γηα ηελ Εληαία Αλώηαηε Εθπαίδεπζε, 5εηνύο θαη’ ειάρηζηνλ 

δηάξθεηαο, ηελ άξζε ηνπ δηαρσξηζκνύ ΑΕΘ-ΣΕΘ, ηελ θαηνρύξσζε πςεινύ επηπέδνπ επηζηεκνληθήο 

εηδίθεπζεο γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο κέζα ζην πηπρίν - ηεο όπνηαο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο πιήξνπο δηαζθάιηζεο ησλ εξγαζηαθώλ 

δηθαησκάησλ ησλ αζθνπκέλσλ, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

Γηα ηε δεύηεξε «δέζκε» αιιαγώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν εθινγέο ησλ 

νξγάλσλ ηνπ ΣΕΕ. Θεσξνύκε πσο έρεη κεγάιε ζεκαζία, θάησ αθόκα θαη από ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, 

λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα λα ππάξρεη κέζα ζε όια ηα όξγαλα ηνπ ΣΕΕ νπζηαζηηθή πνιηηηθή 

ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε ηδεώλ, γηα λα κελ ππάξρνπλ ζηεγαλά, γηα λα δηνρεηεύεηαη πιαηηά ε 

ελεκέξσζε. Αθξηβώο γη απηό ην ιόγν ζεσξνύκε όηη, ε όζν ην δπλαηό πην δεκνθξαηηθή 



ιεηηνπξγία ηνπ ΣΕΕ, επίζεο είλαη έλα ζεκαληηθό δήηεκα ζην νπνίν, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, πξέπεη 

λα ζηξαθεί ε πξνζνρή καο, κε αθνξκή ηε δηαδηθαζία πξνώζεζεο αιιαγώλ ζην ζεζκηθό πιαίζην. 

Με απηό ην θξηηήξην, ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο καο ηίζεηαη ην “κεγάιν θελό” ηνπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ: ε έιιεηςε νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο ειέγρνπ από ηα κέιε ηνπ ΣΕΕ ηεο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζεί ε εγεζία ηνπ, ε έιιεηςε θαη ηεο παξακηθξήο δπλαηόηεηαο λα απνθαζίδνπλ ηα κέιε ηνπ ΣΕΕ 

γηα ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ θνξέα. ην πιαίζην απηό, δηεθδηθνύκε σο ειάρηζηε δηθιείδα ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνύ ησλ Ννκαξρηαθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ησλ κειώλ ηνπ ΣΕΕ, νη απνθάζεηο 

ησλ νπνίσλ, όηαλ αληηζηνηρνύλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ ΣΕΕ, λα είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα 

αληίζηνηρα όξγαλά ηνπ. 

Με απηό ην θξηηήξην θξίλνπκε θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζην δηάινγν γηα ην ζεζκηθό 

πιαίζην. Είκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη κε ηελ πξόηαζε γηα απεπζείαο εθινγή ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ επηκειεηεξίνπ θαη ησλ Π.Σ. Μηα ηέηνηα πξόηαζε ζα απνδπλακώζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηα 

ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ ΣΕΕ, πνπ ήδε ζήκεξα έρνπλ ζρεδόλ δηαθνζκεηηθό ραξαθηήξα. Θα 

απνδπλακώζεη βαζηθά ην ξόιν ησλ Αληηπξνζσπεηώλ, ηα κνλαδηθά ζώκαηα ηνπ ΣΕΕ, ζηα νπνία 

δηεμάγεηαη απηή ηε ζηηγκή κηα νξηζκέλε πνιηηηθή ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε. 

Με απηό ην θξηηήξην θξίλνπκε επίζεο ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ςεθνθνξίαο. Ήδε, 

ε θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο θαηακέηξεζεο ησλ ςεθνδειηίσλ έρεη πεξηνξίζεη αηζζεηά ηελ 

κπζηηθόηεηα ηεο ςεθνθνξίαο, αθνύ επηηξέπεηαη ε πνιύ εύθνιε αλαγλώξηζε μερσξηζηώλ 

ςεθνδειηίσλ. ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θηλνύληαη θαη πξνηάζεηο πεξί θαζηέξσζεο γεληθεπκέλεο 

ειεθηξνληθήο ηειε-ςεθνθνξίαο, πνπ επηηξέπεη ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ ηη ςεθίδεη ν θάζε μερσξηζηόο 

ςεθνθόξνο αθνύ θαλείο δελ μέξεη πνηνο άιινο θνηηά ηελ νζόλε ηνπ , ή αθόκα θαη ηελ παξάδνζε 

ησλ ειεθηξνληθώλ θσδηθώλ θαη ηελ αλη’ απηνύ ςεθνθνξία, ελώ επίζεο είλαη ζαθέο όηη όπνηνο 

ειέγρεη ην software κπνξεί λα αιινηώζεη θαηά ην δνθνύλ ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. 

Παξάιιεια, εθηόο απ’ ηα πξνθαλή πξνβιήκαηα κπζηηθόηεηαο, αθαηξεί αθόκα θαη ηε ζηνηρεηώδε 

έθζεζε ηνπ ςεθνθόξνπ ζε έλαλ πνιηηηθό πξνβιεκαηηζκό ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Πξόθεηηαη γηα 

αθξαία αληηδξαζηηθέο πξνηάζεηο, πνπ ειάρηζηε ζρέζε έρνπλ κε έλα ζηνηρεηώδεο επίπεδν 

πνιηηηθνύ πνιηηηζκνύ. 

Σέινο αθόκα θα  ν ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ αιιαγώλ ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ πξνβιεκαηηθόο θαη δελ ηηκά ζην ειάρηζην ηηο παξαδόζεηο ηνπ ΣΕΕ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ, νύηε ηελ επηζηεκνζύλε πνπ ζα έπξεπε λα αλαδεηθλύεη ην 

ΣΕΕ, εηδηθά όηαλ επηδεηά απμεκέλν ζεζκηθό ξόιν σο ηερληθόο ζύκβνπινο ηνπ θξάηνπο. Η Α- 

ΣΕΕ θαιείηαη λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό δήηεκα ρσξίο εηζήγεζε, ρσξίο λα έρεη 

πξνεγεζεί ν απαηηνύκελνο πνιηηηθόο πξνβιεκαηηζκόο, ρσξίο λα ππάξρεη έλαο νπζηαζηηθόο 

θάθεινο-εηζήγεζε κε ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο, ηε ζθνπηκόηεηα ηνπ, κειέηεο πνπ λα ηηο 

ππνζηεξίδνπλ ηε κία ή ηελ άιιε ζέζε. Η νξγάλσζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Α-ΣΕΕ πεξηζζόηεξν 

ζπκίδεη κηα απ’ ηηο πξώηεο ζπλεδξηάζεηο κηαο νκάδαο εξγαζίαο επηθνξηηζκέλεο κε ην δήηεκα, παξά ηελ 

θαηαιεθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο, ζην κπαιό ηεο νπνίαο ην δήηεκα έρεη ήδε κεζηώζεη. 

Δελ πξνμελεί θπζηθά θακία έθπιεμε πσο νη πνιηηηθνί θαζνδεγεηέο απηήο ηεο παξσδίαο δηαδηθαζίαο, 

επηζπκνύλ αθξηβώο ηελ πνιηηηθή ινβνηνκή ηεο Α-ΣΕΕ θαη ζε νξγαλσηηθό επίπεδν, αθαηξώληαο απ’ 

απηήλ αθόκα θαη ηελ ηππηθή ζέζε ηεο σο αλώηαην όξγαλν ηνπ ΣΕΕ. Καη βέβαηα, είλαη εκθαλή ηα 

ζεκάδηα κηαο πνιηηηθήο πξνζσπνθεληξηθήο ινγηθήο ζ’ απηό ην εγρείξεκα, πνπ επηζπκνύλ έλαλ 

πξόεδξν πνπ δελ ζα δίλεη ινγαξηαζκό ζε θαλέλαλ παξά κόλν ζηνπο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο πνπ 

ρξεκαηνδνηνύλ ηελ εθινγή ηνπ... 

Παξάιιεια, ν απνθιεηζκόο απ’ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Α-ΣΕΕ ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο πεξηθέξεηαο, 

όπσο θαη ε απαξηία ησλ 50 κειώλ θαζηζηνύλ πνιηηηθά πξνθιεηηθή νπνηαδήπνηε ζθέςε γηα ιήςε 

απόθαζεο, ελώ είλαη αθόκα θαη ηππηθά επηιήςηκεο ζε λνκηθό επίπεδν, αθνύ 

έρεη ζηεξεζεί ε ππνρξεσηηθή απ’ ην λόκν δπλαηόηεηα ησλ αληηπξνζώπσλ λα παξαζηνύλ ζηε 
ζπδήηεζε, λα εθζέζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα επεξεάζνπλ πνηθηιόηξνπα ην απνηέιεζκα. 



 

Θεσξνύκε πσο ην πξνεδξείν ηεο Α-ΣΕΕ ζα επηδείμεη ηε ζηνηρεηώδε ζύλεζε θαη δελ ζα 

πξνρσξήζεη ζηε γεινηνπνίεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεζκνύ ηνπ ΣΕΕ κε κηα 

δηαδηθαζία εζηθά αιιά αθόκα θαη λνκηθά επηιήςηκε. 

Οη αιιαγέο ζην ΣΕΕ απνηεινύλ πξόπιαζκα θαη «πξόβα ηδελεξάιε» γεληθόηεξσλ αιιαγώλ 

πνπ πξνσζνύληαη γεληθόηεξα ζηελ θνηλσλία. Η πιήξεο πξνώζεζε ηεο απειεπζέξσζεο απ’ ηε κία 

είλαη κύρηνο πόζνο ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε εξγάδνληαη όιεο νη θπβεξλήζεηο 

ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο, κε ηελ ζεκεξηλή θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ θπξηνιεθηηθά λα δίλεη ηα ξέζηα ηεο. 

Παξάιιεια, ε πιήξεο απνπνιηηηθνπνίεζε, όπσο εθθξάδεηαη κε ηελ ζηαδηαθή δηάιπζε ηεο Α-ΣΕΕ σο 

νπζηαζηηθνύ ζώκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ θαη κεηαηξνπή ηεο ζε έλα εζηκνηππηθό ζώκα πνπ απιά ζα 

δεησθξαπγάδεη ππέξ ηνπ αξρεγνύ-πξνέδξνπ είλαη επίζεο γεληθεπκέλν ραξαθηεξηζηηθό. 

Πξόθεηηαη γηα ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ εληάζζνληαη κέζα ζηηο γεληθόηεξεο αιιαγέο πνπ επηζπκεί ε 

άξρνπζα ηάμε γηα ηελ επόκελε εκέξα ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη εληάζζνληαη κέζα ζηηο 

γεληθόηεξεο κεηαξξπζκίζεηο, όπσο ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ θαη ηηο 3εο αμηνιόγεζεο πνπ πξνσζνύληαη 
παξάιιεια. 

Ωο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ δειώλνπκε πσο: 

-Καηαγγέιινπκε ηελ θίβδειε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πξνσζνύληαη νη αιιαγέο ζην ζεζκηθό 

πιαίζην κε πξνζρεκαηηθέο εηζεγήζεηο θαη κε απνθιεηζκό ησλ κηζώλ αληηπξνζώπσλ 

-Είκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζηελ πξνώζεζε ελόο ΣΕΕ ππεξέηε ηεο απειεπζέξσζεο 

θαη ηεο Μπνιώληα, ελόο ΣΕΕ κε ξόιν λα ζθξαγίδεη ηελ απνδέζκεπζε πηπρίνπ επαγγέικαηνο, λα 

δηαρεηξίδεηαη ηηο επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο, ελόο ΣΕΕ κε πνιιέο θαηεγνξίεο κειώλ. 

-Είκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζηελ πξνζπάζεηα απέθδπζεο θάζε ζηνηρείνπ ηππηθήο 

δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο απ’ ην ΣΕΕ 

Καινύκε ηνπο άλεξγνπο, κηζζσηνύο, απηναπαζρνινύκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο 

κεραληθνύο λα κελ απνδερηνύλ, λα απνηξέςνπλ ηελ επηθύξσζε απηώλ ησλ αληηδξαζηηθώλ 
αιιαγώλ. 
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