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 Η ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΜΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ.  

 ΟΙ ΚΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΑΝΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ 

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΔΙΔΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ 

ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.   

    Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  

 ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΗΝ 

ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ,ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

ΜΑΣ ΠΟΥ 19 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ 

ΜΑΧΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.  

 ΔΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 

ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ 

ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟ  ΤΕΕ  ΑΥΛΗ 

ΤΟΥΣ.  

Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι   

 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ 

Τ.Ε.Ι.,ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

ΜΑΣ "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ".           

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ KAI ΓΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Ψ Η Φ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ   Τ Η Σ   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ 
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  Σε μια εποχή 

που οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας τρέχουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και 

προσδιορίζουν τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, τα θέματα της παιδείας, των νέων 

τεχνολογιών και της καινοτομίας, αποκτούν καθημερινά όλο και μεγαλύτερη 

σημασία. Έτσι, ο τομέας της εκπαίδευσης σε κάθε μορφή του (δευτεροβάθμια, 

τριτοβάθμια,τεχνική- επαγγελματική ή ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κ.λ.π.), 

δημιουργεί σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και στην Ελλάδα, συγκριτικά τις 

περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. 

         Η οικονομική κρίση 

ταυτόχρονα, την οποία βιώνουμε σήμερα, επηρεάζει καταλυτικά τον κλάδο των 

μηχανικών. Η κάθετη  μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας και  της 

βιομηχανικής παραγωγής, παράλληλα με τη συνεχή είσοδο στην αγορά εργασίας 

μεγάλου αριθμού νέων μηχανικών, επιβάλλουν την ανάδειξη νέων πεδίων 

επαγγελματικής απασχόλησης. Η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ως ένα από 

αυτά.   

         Το Τεχνικό Επιμελητήριο,  

 ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας στη χώρα μας, οφείλει να εντάξει τα θέματα 

παιδείας στις προτεραιότητές του. Κάτι τέτοιο θα έχει θετικές συνέπειες τόσο για 

τους μηχανικούς που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε όλες της βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, όσο και για την ποιότητα της παιδείας της χώρας μας. Το ΤΕΕ πρέπει 

να απαλλαγεί  από λογικές προηγούμενων δεκαετιών, που σε μεγάλο βαθμό 

υπάρχουν και σήμερα, και θεωρούν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησής του, ό,τι έχει 

σχέση με την οικοδομική δραστηριότητα, δημόσια ή ιδιωτική που σήμερα δεν 

υπάρχει ούτε αυτή. 

Έπρεπε να φτάσουμε στη διακομματικής συναίνεσης ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και 

στη συνακόλουθη θεσμοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων 

τους, για να καταλάβουν ορισμένοι ότι τα σχετικά με το Υπουργείο Παιδείας θέματα, 

δεν αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά καθορίζουν σημαντικά ζητήματα 

συνολικά για το χώρο των μηχανικών και την παραγωγική διαδικασία. 

Υποστηρίζαμε και δυστυχώς δικαιωθήκαμε, ότι την οικονομική και θεσμική 

υποβάθμιση των μηχανικών που δουλεύουν στην εκπαίδευση, θα την ακολουθήσει η 

συνολική υποβάθμιση του κλάδου μέσω της θέσπισης ταυτόσημων επαγγελματικών 

δικαιωμάτων μεταξύ διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΤΕΙ. 

      Η εμπειρία που αποκτήσαμε 
 τα χρόνια που η κίνησή μας συμμετέχει στις διαδικασίες του ΤΕΕ, μας έχει πείσει ότι 

πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί έχει πια αποδειχθεί ότι: 



 Η ιστορικά διαμορφωμένη δομή του ΤΕΕ εκφράζει την παραδοσιακή 

διάρθρωση του κλάδου των μηχανικών και δεν έχει ακολουθήσει τις εξελίξεις. 

Νέες ειδικότητες με εκατοντάδες πλέον συναδέλφους, καινούργια 

επιστημονικά και επαγγελματικά αντικείμενα δεν μπορούν να ενσωματωθούν 

στην υπάρχουσα δομή του. 

 Το ΤΕΕ δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιήσει την ισχύ του στην κατεύθυνση της 

απορρόφησης του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μηχανικών στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της ταυτόχρονης αναβάθμισης του ρόλου τους.  

 Οι παραδοσιακές παρατάξεις, ενώ είναι πολυσυλλεκτικές και θεωρητικά 

απευθύνονται σε όλους τους μηχανικούς, κυριαρχούνται εδώ και χρόνια από 

τα ίδια πρόσωπα που πέρα από τις κομματικές εξαρτήσεις τους,  

διαγκωνίζονται για την νομή της εξουσίας και την ισόρροπη μοιρασιά των 

θέσεων. Έτσι, δεν είναι τυχαία ούτε  η διάρκεια της κίνησής μας ούτε η 

εμφάνιση και άλλων ανεξάρτητων σχημάτων που εκφράζουν μη 

εκπροσωπούμενες στο ΤΕΕ ομάδες μηχανικών. 

 

      Δεσμευόμαστε ότι και την νέα τριετία:  

 Θα προασπίσουμε τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών μηχανικών όλων των 

βαθμίδων. Τόσα χρόνια προσπαθούμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα , ότι 

είμαστε μηχανικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα 

χρήσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ,παράλληλα είχαμε αποκλισθεί 

από τη συμμετοχή μας σε αντισταθμιστικούς οικονομικούς πόρους όταν 

υπήρχαν. 

 Θα αγωνιστούμε για να αποκτήσουν τα θέματα παιδείας προτεραιότητα στις 

δράσεις του ΤΕΕ. Είναι απαραίτητο να ασχοληθεί επιτέλους «ο τεχνικός 

σύμβουλος της πολιτείας» με ζητήματα όπως η σύνδεση εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και παραγωγής, η εκπαίδευση και κατάρτιση τεχνικών κάθε 

επιπέδου, η επιμόρφωση στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. 

 Πιστοποίηση όλων των τεχνικών (από τον τεχνίτη έως το μηχανικό) και 

εγγραφή τους σε αντίστοιχα μητρώα. 

 Υποστηρίζουμε το αίτημα για αναγνώριση των πενταετών σπουδών ως 

Master. 

 Θα αγωνιστούμε για την αυτοτέλεια του ETAA- ΤΣΜΕΔΕ και για να 

καταστεί ο πραγματικός συμπαραστάτης του εργαζόμενων, αλλά και των 

απόμαχων μηχανικών με αύξηση των συντάξεων. Να παραμείνει ο 

ασφαλιστικός φορέας όλων των συναδέλφων και όχι ένας εισπρακτικός 

μηχανισμός που δεν σέβεται τους εργαζόμενους που τον χρηματοδοτούν. 

 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

για όλους (ανεξάρτητα των ασφαλιστικών εισφορών). 

      Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
Τα αισθήματα πικρίας ή και αγανάκτησης που είναι πιθανό να έχουμε, δεν πρέπει να 

μας οδηγήσουν στη μη συμμετοχή μας. Η αποχή δίνει δύναμη στις κυρίαρχες 

αντιλήψεις και αποδυναμώνει κάθε προσπάθεια. 

                     Στις 24 Νοεμβρίου σας περιμένουμε στις εκλογές 

Η οικονομική εισφορά προς το ΤΕΕ δεν είναι απαραίτητη για την ψήφο μας. 



 

 


