
EΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
 
ΠΡΙΝ ΑΛΕΚΤΩΡ  -ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ-    ΛΑΛΗΣΟΥΝ… 
 
Μόλις στην τελευταία συνεδρίαση της η Κεντρική  Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ με ψήφισμά της διατύπωσε 
πως  «διαφωνεί́ πλήρως με την επιχειρουμένη αναγνώριση των κολλεγίων». Το πλήρες κείμενο 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.arages.gr. 
 
Με το σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», που κατέθεσε πρόσφατα, η 
κυβέρνηση επιδιώκει τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Ανάμεσα στις άλλες «διευκολύνσεις»  
στο Σ/Ν περιλαμβάνεται  και η ισοπέδωση πτυχίων και δικαιωμάτων εξαιτίας της αναγνώρισης 
επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων ιδιωτικών ιδρυμάτων, κολλεγίων. 

Κι όμως ο νυν πρόεδρος του ΤΕΕ και υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές ΤΕΕ με την ΔΚΜ 
συμμετείχε στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου υπακούοντας στα κελεύσματα των επενδυτών και της 
κυβέρνησης που τους εξυπηρετεί, σαν να μην συμμετείχε κι ο ίδιος στην απόφαση της Α-ΤΕΕ. 

Υπενθυμίζουμε πως είναι ο ίδιος που το 2011 ως μέλος του ΔΣ του ΕΤΑΑ είχε συνυπογράψει τις 
ληστρικές αυξήσεις του επέβαλαν τα μνημόνια και το υπουργείο Βρούτση στις εισφορές των 
μηχανικών. Ο Βρούτσης επανήλθε και αναζητά την επαναφορά στον προηγούμενο παραλογισμό των 
εξοντωτικών εισφορών. Δέν χρειάζεται πολύ φαντασία για να αντιληφθούμε τι θα πράξει προσεχώς 
το ΤΕΕ, με το ίδιο πρόεδρο. 

Παράλληλα οι «ανεξάρτητες» παρατάξεις Ανασυγκρότηση - Δύναμη, είχαν παρουσιαστεί 
αποφασισμένες να υπερασπιστούν ακόμα πιο ακραία τη λογική του πολυκατακερματισμού του 
επαγγέλματος του μηχανικού με θεσμούς υποχρεωτικών σεμιναρίων- πιστοποιήσεων- junior 
μαθητευόμενων μηχανικών για όλο το φάσμα του επαγγέλματος και την απαξίωση των πτυχίων μας για 
την εγγραφή ΟΛΩΝ, ακόμα και τριετούς φοίτησης σε ένα μητρώο άνευ δικαιωμάτων!    

Στις εκλογές του ΤΕΕ στις 3/11/2019 θα εμπιστευτούμε τις τύχες μας σε κάθε είδους 
συνδικαλιστές- πιόνια του εκάστοτε κόμματος και συμφερόντων των επενδυτών ή θα προτάξουμε 
μια εναλλακτική πρόταση; 

 
Βασικοί άξονες για μια εναλλακτική πρόταση της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΤΕΕ_ΤΚΜ  
 
1. Να υπερασπιστούμε τα πτυχία μας. Για την πλήρη επαγγελματική κατοχύρωση στο γνωστικό 
αντικείμενο των σπουδών. Με μείωση των επικαλύψεων στα επαγγελματικά δικαιώματα όπου είναι 
επιβεβλημένο, λόγω επιστημονικής αναγκαιότητας και με συναδελφικό πνεύμα και διάλογο μεταξύ των 
ειδικοτήτων και όχι με συντεχνιακούς ή όρους αγοράς ή κομματικών συμφερόντων. Για να 
σταματήσουμε την επιχειρούμενη μετατροπή των πτυχίων σε απλό διαβατήριο προς τις χώρες των επί 
πληρωμή σεμιναρίων- εξετάσεων και αναγκαστικής εργασίας- μαθητείας. 
 
2.Να κατοχυρώσουμε την εργασιακή και επιστημονική μας αξιοπρέπεια, για να αποκτήσει ο κλάδος 
την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και το χαμένο του κύρος. Η πολιτεία μέχρι στιγμής έχει απογυμνώσει 
τους εργαζόμενους μηχανικούς από κάθε θεσμική κατοχύρωση. Κατάργηση κλαδικών συμβάσεων 



εργασίας ,αλλά και κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών ανά εργασία είναι κομβικά σημεία της πολιτικής 
αυτής. Το κύρος και η ποιότητα του επαγγέλματος δεν θα υπάρξουν όσο οι μηχανικοί αποτελούν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από ιδιωτικά συμφέροντα. 
Να θεσμοθετηθούν εκ νέου ελάχιστες αμοιβές ανά εργασία, ακόμα και με μειώσεις, σε υπηρεσίες που 
έχουν ως αποδέκτες λαϊκά κοινωνικά στρώματα που έχουν υποστεί μειώσεις των αποδοχών τους. Να 
κατοχυρωθεί κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για την απασχόληση μηχανικών στον ιδιωτικό 
τομέα.  
 
3.Να θεσμοθετηθεί ανώτατο όριο αμοιβών ανά μηχανικό ανά έτος, που να ανταποκρίνεται σε 
πραγματική εργασία που μπορεί να φέρει εις πέρας ένα φυσικό πρόσωπο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και να μην αποτελούν αυτές αντικείμενο προς κερδοφορία ή 
προς παράκαμψη έναντι απειροελάχιστης “συμφωνηθείσας αμοιβής”. Η υπέρβαση του ανώτατου ορίου 
αμοιβών ανά έτος θα είναι δυνατή με την πρόσληψη με τους όρους της κλαδικής σύμβασης, τόσων 
μηχανικών όσων αντιστοιχεί αναλογικά στην προσαύξηση των εργασιών και των ελάχιστων αμοιβών 
τους ανά έτος. 
 
Μια τέτοια κατεύθυνση θα είχε πολλαπλά οφέλη: 
1. Επανάκτηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
2. Κατοχύρωση του κύρους του επαγγέλματος, μέσω της οικονομικής του ανεξαρτησίας από διάφορα 
ιδιοτελή συμφέροντα. Απαλλαγή από τα παζάρια και τους κανιβαλίστικους ανταγωνισμούς 
3.Περιορισμό της εκμετάλλευσης των μηχανικών με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 
4.Μοίρασμα των εργασιών σε διευρυμένο κύκλο μηχανικών, μέσω ισότιμης συνεργασίας ή μέσω 
προσλήψεων με αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Μείωση της ανεργίας του κλάδου. 
5.Έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω της φορολόγησης των ελάχιστων εισοδημάτων. 
6.Συνεργασία με τα πολυτεχνεία για τον καθορισμό των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων 
7.Επαναχρηματοδότηση του ΤΕΕ από τα μέλη του μέσω των ελάχιστων αμοιβών, ως φορέας που τις 
διασφαλίζει και εποπτεύει τις εύρυθμες σχέσεις μεταξύ συναδέλφων.  
 


