
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΗ! 

ΟΦΙ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ «ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ»! 

ΟΦΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ  

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΕ! 

Δεν μας εκπλήσσει η διαδικασία «κεκλεισμένων των θυρών» με την οποία η πρόεδρος 

της Αντιπροσωπείας του ΣΕΕ, Σόνια Μοροπούλου, από κοινού με την κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ 

και με τη στήριξη των παρατάξεων ΝΔ-ΠΑΟΚ-ΤΡΙΖΑ στο ΣΕΕ, επιχειρεί να περάσει την 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΣΕΕ, συγκαλώντας τη συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας στο χώρο του ελληνικού κοινοβουλίου.  

Οι προωθούμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αφορούν ουσιαστι-

κά την αξιοποίηση του ΣΕΕ στην παραπέρα προώθηση της ευρωενωσιακής 

πολιτικής για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του μηχανικού, ακολου-

θώντας τις κατευθύνσεις της Μπολόνια.  

Πτυχίο διαβατήριο  

  για συνεχείς εξετάσεις 

 Το ΤΕΕ μετατρέπεται σε Φορέα Πιστοποίησης της 

άσκησης των τεχνικών δραστηριοτήτων και επί πληρω-

μή εκπαίδευσης, από το επίπεδο του τεχνίτη οικοδομής 

μέχρι του μηχανικού με «πτυχίο» ανώτερης κατηγορίας. 

Το σύνολο των μηχανικών θα πρέπει να πιστοποιηθούν 

για τη δουλειά που κάνουν, ενίοτε για δεκαετίες, πληρώ-

νοντας χιλιάδες ευρώ για τις πιστοποιήσεις, και συγκε-

ντρώνοντας βίαια την αγορά στα μεγάλα τεχνικά γρα-

φεία που θα έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. 

Μετά τη δολοφονική φοροληστεία του αστικού κράτους 

και τις υψηλότερες ίσως ασφαλιστικές εισφορές στον 

πλανήτη, όσοι απέμειναν να «ασκούν το επάγγελμα» θα 

πεταχτούν έξω ως μη πιστοποιημένοι.  

 Κάτω από την κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων και της εγγραφής σε ένα ενιαίο “ΤΕΕ” 

όλων των αποφοίτων 3ετούς, 4ετούς και 5ετούς εκπαί-

δευσης, κρύβεται η απαξίωση του συνόλου των τίτλων 

σπουδών σε απλά διαβατήρια για τη «διαβαθμισμένη 

πρόσβαση» με επί πληρωμή πιστοποιήσεις, μέσω σεμινα-

ρίων εξετάσεων κ.ά. (όπως τεκμηριωμένη εμπειρία και 

μέχρι τότε παραμονή στη βαθμίδα «δόκιμου μηχανικού» 

στις επαγγελματικές δραστηριότητες), δηλαδή την πλή-

ρη αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος. 

 Κάτω από τον ευφημισμό της «ουσιαστικοποίησης των 

γραπτών εξετάσεων», κρύβεται το πέταγμα εκτός επαγ-

γέλματος χιλιάδων αποφοίτων και η μετατροπή τους σε 

φθηνό εργατικό δυναμικό, σε «μη μηχανικούς» για το 

μεγάλο κεφάλαιο.  

 Κάτω από χοντροκομμένες «προτάσεις», όπως της θέ-

σπισης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης μετά την από-

κτηση του πτυχίου, κρύβεται άλλος ένας ταξικός φραγ-

μός και η δημιουργία φτηνού εργατικού δυναμικού μη-

χανικών για «μαθητεία» στους ομίλους. 

Ακόμα πιο αντιδραστικό πλαίσιο 

λειτουργίας 

Το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ δεν είναι ουδέ-

τερο. Η μεθόδευση της αλλαγής του πλαισίου 

λειτουργίας του ΤΕΕ αφορά το ρόλο του στην 

επόμενη μέρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

Αυτό το «αναβαθμισμένο» ΤΕΕ: 

 Χρειάζεται ακόμα περισσότερο αποδυναμω-

μένα τα συλλογικά όργανα του. Για αυτό 

προτείνεται η απευθείας εκλογή του Προέ-

δρου του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμη-

μάτων, ώστε αυτός να είναι πλήρως ελεγχό-

μενος - χωρίς πολιτικές δεσμεύσεις - από το 

εκάστοτε λόμπι μονοπωλιακών ομίλων. Γι’ 

αυτό προωθείται η υποβάθμιση του αποφα-

σιστικού ρόλου των Αντιπροσωπειών, με την 

κατάτμησή τους σε θεματικές ενότητες. 

 Ταυτόχρονα μεθοδεύεται η μετατροπή του 

ΤΕΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία με τη θέσπιση της 

δυνατότητας ίδρυσης Α.Ε. από το ΤΕΕ και 

τα ΠΤ, με σκοπό μεταξύ άλλων τη διεκδίκη-

ση κοινοτικών κονδυλίων. 

Η προώθηση της «απελευθέρωσης» του 

επαγγέλματος τσακίζει μισθωτούς και αυ-

τοαπασχολούμενους μηχανικούς, με μονα-

δικούς κερδισμένους τους μεγάλους ομί-

λους που θα συγκεντρώσουν την αγορά 

και θα βρουν φθηνό εργατικό δυναμικό.  

Γι’ αυτό και προωθείται απ’ όλες τις αστι-

κές κυβερνήσεις, τώρα απ’ την κυβέρνηση 

ΤΡΙΖΑ—ΑΝΕΛ, και στηρίζεται απ’ όλες τις 

παρατάξεις τους μέσα και έξω απ’ το ΣΕΕ. 



Οι αντιδραστικές αλλαγές για τη ζωή των εργαζόμενων μηχανικών και για τη στοιχειώδη δημο-

κρατική λειτουργία του ΤΕΕ που προωθεί η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΤΕΕ, παρά τις 

όποιες φραστικές αντιπαραθέσεις, εξηγούν τη μορφή που επέλεξαν για να τις προωθήσουν. 

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να περάσουν την αντιδραστική αλλαγή στην προηγούμε-

νη συνεδρίαση του Δεκέμβρη, συγκαλούν Αντιπροσωπεία για την 3η του Φλεβάρη στην αίθου-

σα Γερουσίας της Βουλής με δήθεν πανηγυρικό χαρακτήρα και υψηλούς προσκεκλημένους, 

προκειμένου να ολοκληρώσουν την αλλαγή σε μια συνεδρίαση με ένα μοναδικό θέμα, με τη 

διαδικασία του «κατεπείγοντος».  

Επιχειρούν ξανά να περάσουν τις αλλαγές με τυμπανοκρουσίες, αλλά σε «αποστειρωμένο» 

περιβάλλον, μακριά από την ενοχλητική παρουσία και παρέμβαση των εργαζόμενων μηχανι-

κών με προστασία την αστυνομική φρουρά του κοινοβουλίου. 

Η επόμενη μέρα της αναιμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης «δεν χωρά» την πλειοψηφία των 

εργαζόμενων μηχανικών. Οι χιλιάδες μισθωτοί άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι που δέ-

χονται την επίθεση διαρκείας στα εργασιακά – ασφαλιστικά – επαγγελματικά τους δι-

καιώματα προορίζονται να αποτελέσουν ένα επιστημονικό προλεταριάτο χαμηλής ειδίκευ-

σης που θα εξασφαλίζει στους ομίλους φθηνή εργατική δύναμη και έχουν το ΤΕΕ απένα-

ντί τους.  

Το ΤΕΕ αποτελεί – σε τελευταία ανάλυση – μηχανισμό του αστικού κράτους και, άρα, 

προώθησης της πολιτικής των αναδιαρθρώσεων. Άλλωστε αυτή η πορεία επιβάλλεται από 

τον ίδιο το χαρακτήρα του: ως μέλη του συνυπάρχουν μηχανικοί με διαμετρικά αντίθετα 

κοινωνικά συμφέροντα και ο καταστατικός του ρόλος είναι αυτός του «τεχνικού συμβού-

λου» του κράτους. Η εκάστοτε ηγεσία του ΤΕΕ εκφράζει σαφώς τα συμφέροντα της κυρί-

αρχης τάξης και όχι μια «συνισταμένη» των θέσεων όλων των μηχανικών.  

 Σο κίνημα να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης που 

φέρνει η σημερινή πρόταση αναθεώρησης.  

 

 Απάντηση μπορεί να δώσει μονάχα η ανασύνταξη του κινήματος των 

εργαζόμενων μηχανικών που να σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, 

την άρχουσα τάξη και την ΕΕ. 

ΟΛΟΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ  

ΤΝΣΑΓΜΑ ΑΒΒΑΣΟ 3 ΥΛΕΒΑΡΗ 9.00 π.μ.  

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΑΓΩΝΑ  

ΜΙΘΩΣΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΩΝ  

ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ - ΣΕΦΝΙΚΩΝ 

epitropes-agwna-texnikwn@dpk.gr  


