
Με αφοροφν οι εκλογζσ του ΤΕΕ; 

Απαντήςεισ ςε αυτά που (δεν) θα ρωτήςεισ… 

Τι είναι το ΤΕΕ;  

Αρκετοί γνωρίηουμε το ΤΕΕ ωσ τον φορζα που μασ χο-

ριγθςε τθν άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. Όμωσ ο 

ρόλοσ του ΤΕΕ δεν περιορίηεται ςε αυτό. Αποτελεί κε-

ςμικό ςφμβουλο του αςτικοφ κράτουσ και ςυλλογικό 

φορζα όπου εντάςςονται εργοδότεσ, ςτελζχθ τθσ κρατι-

κισ διοίκθςθσ και των μεγάλων επιχειρθματικϊν ομί-

λων, αυτοαπαςχολοφμενοι και μιςκωτοί του ιδιωτικοφ 

και δθμόςιου τομζα, με βάςθ τθν επαγγελματικι –

επιςτθμονικι τουσ ιδιότθτα, δθλ. μθχανικοί με διαφο-

ρετικά και αντίκετα ταξικά ςυμφζροντα. Δεν υπάρχει 

ταφτιςθ ςυμφερόντων ανάμεςα ςτον μθχανικό που 

ζμακε ότι ο μιςκόσ των 700€  είναι πλζον “ευκαιρία”, 

(ενϊ τα προθγοφμενα χρόνια αποτελοφςε  το όριο τθσ 

φτϊχιασ) και τον μθχανικό – διευκυντικό ςτζλεχοσ κά-

ποιου επιχειρθματικοφ oμίλου. 

 Γιατί να αςχολθκϊ με τισ       

εκλογζσ του ΤΕΕ;  

Είτε  αςχολοφμαςτε είτε όχι, το ΤΕΕ αςχολείται ςίγουρα 

μαηί μασ και μάλιςτα ενεργά. Είναι απζναντί μασ. Ζχει 

ενεργό ρόλο ςτθν υλοποίθςθ τθσ κυβερνθτικισ-

αντιλαϊκισ πολιτικισ. Μασ επθρεάηει από τον τρόπο 

που κα λαμβάνουμε τθν άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ 

(βλ. απελευκζρωςθ επαγγζλματοσ) και τθν προωκοφμε-

νθ, μζςω των πιςτοποιιςεων, αποςφνδεςθ του πτυχίου 

από τα  επαγγελματικά δικαιϊματά μασ, ζωσ τισ αποφά-

ςεισ για τα αποκεματικά του αςφαλιςτικοφ μασ ταμείου 

και τθ ςυνταξιοδότθςθ. Το ΤΕΕ διαχρονικά είναι ταγμζ-

νο να υλοποιεί μζχρι κεραίασ τθν κυβερνθτικι- αντιλαϊ-

κι πολιτικι, ςε κάκε τομζα τθσ ευκφνθσ του. Μασ επθ-

ρεάηει για το αν κα αςκοφμε και με τι όρουσ κα αςκοφ-

με το επάγγελμά μασ ςτο μζλλον. 

Έχει νόθμα να ψθφίςω;  

Η αποχι των εργαηόμενων μθχανικϊν που ςυνειδθτοποιοφν τον ρόλο του ΤΕΕ, κα επιτρζψει τθ διατιρθςθ του αρνθτι-

κοφ ςυςχετιςμοφ δυνάμεων και κατ’ επζκταςθ τθ ςυνζχιςθ του ζργου του ςε βάροσ μασ. Η «ανάπτυξθ» ςτθν οποία το 

ΤΕΕ κα αναλάβει ρόλο ςυμβοφλου, προχποκζτει περαιτζρω μείωςθ των εργαςιακϊν & επαγγελματικϊν δικαιωμάτων 

των μθχανικϊν, όπωσ και όλων των υπόλοιπων εργαηόμενων. Προχποκζτει τθν περαιτζρω  εμπορευματοποίθςθ τθσ 

γθσ, του αιγιαλοφ, των δαςικϊν εκτάςεων κακϊσ και  διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ "fast track" με ςυνεχείσ απλοποιι-

ςεισ και εκπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των καταςκευϊν και τουσ όρουσ που αφοροφν ςτον περιοριςμό των αρνθτικϊν πε-

ριβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 

Στισ προςεχείσ εκλογζσ πρζπει να μπουν ςτο τραπζηι οι ανάγκεσ των μιςκωτϊν μθχανικϊν, που ςυνεχίηουν να πλθρϊ-

νουν τθν “ανάπτυξθ”, με μειωμζνουσ μιςκοφσ και εξαντλθτικά ωράρια, χωρίσ τθν φπαρξθ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργα-

ςίασ. Των γυναικϊν μθχανικϊν με «μπλοκάκι», που δε τουσ αναγνωρίηονται επιδόματα και άδειεσ μθτρότθτασ, ενϊ 

είναι αβζβαιθ θ επιςτροφι τουσ ςτθ δουλειά μετά τθν εγκυμοςφνθ. Των αυτοαπαςχολοφμενων μθχανικϊν που ηουν 

με τθν αναςφάλεια “του αφριο”  λόγω τθσ  αφαίμαξισ τουσ από τθν εφορία και τον ΕΦΚΑ, τισ πανάκριβεσ επαγγελμα-

τικζσ πιςτοποιιςεισ και τισ “ςκοτωμζνεσ” τιμζσ που τα μεγάλα γραφεία επζβαλαν ςτθν πιάτςα. Των Δθμοςίων υπαλ-

λιλων  που τουσ ζκοψαν το 40% του μιςκοφ και τουσ μετζτρεψαν ςε διεκπεραιωτζσ επενδυτικϊν ςχεδίων.  

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ   με τθν  

   Η Πανεπιςτθμονικι, τόςο μζςα όςο και ζξω από το ΤΕΕ, πρωταγωνίςτθςε ςτον αγϊνα για υπογραφι Συλλογικϊν Συμβά-
ςεων Εργαςίασ με βάςθ τισ ανάγκεσ μασ, ενάντια ςτο νόμο Κατροφγκαλου και τθν αντιαςφαλιςτικι πολιτικι όλων των 
κυβερνιςεων και τθσ ΕΕ, για να μθν περάςουν οι αντιδραςτικζσ αναδιαρκρϊςεισ ςτο κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ του 
και θ πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν «απελευκζρωςθ» του επαγγζλματοσ, ενάντια ςε απολφςεισ ςυναδζλφων, απλιρωτθ εργα-
ςία κ.λπ.  

  Η Πανεπιςτθμονικι αποτελεί τθν φωνι όςων δε μποροφν άλλο να ςκζφτονται με πόςα 
λιγότερα μποροφν να ηιςουν, πόςο περιςςότερο μποροφν να δουλεφουν, πόςθ περιςςό-
τερθ πίεςθ μποροφν να αντζξουν.  

Πρζπει να ζχω εξοφλιςει ι να πλθρϊςω ςυνδρομζσ;  
ΟΧΙ, δεν ςχετίηονται οι ςυνδρομζσ του ΤΕΕ με το δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτισ εκλογζσ.  


