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ΤΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΟ ΣΕΕ
 Ριηοςπαςτικι Πρωτοβουλία Μθχανικών
 Οικολόγοι μθχανικοί
 υνεργαηόμενοι

Ενϊ θ Ελλάδα, και θ Κεντρικι Μακεδονία, προςπακοφςε να επουλϊςει πλθγζσ και να
βάλει τισ βάςεισ για δίκαιθ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ ξαφνικά επανιλκε ςτθν «κανονικότθτα»:
 θ ανάπτυξθ ορίηεται με όρουσ κεφαλαίου και όχι κοινωνίασ
 το περιβάλλον και ο πολιτιςμόσ ανάγονται ςε εμπόδια αντί να κεωροφνται
διαχρονικζσ αξίεσ και ουςιαςτικόσ πλοφτοσ
 θ εκπαίδευςθ κεωρείται προζκταςθ των επιχειριςεων και όχι παιδεία
Τπάρχει απάντθςθ.

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ
ΤΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΟ ΣΕΕ
 H Ριηοςπαςτικι Πρωτοβουλία Μθχανικϊν ενϊνει τισ δυνάμεισ τθσ με ςυναδζλφουσ από το χϊρο
τθσ οικολογίασ, με προοδευτικοφσ και δθμοκρατικοφσ μθχανικοφσ, με ανζνταχτουσ και ανζνταχτεσ
που επιλζγουν να χτίςουμε μαηί μία ευρφτερθ προοδευτικι υμμαχία παρατάξεων και ανζνταχτων
μθχανικϊν, για να αλλάξει, επιτελοφσ, θ κατάςταςθ ςτο ΣΕΕ.
 τόχοσ μασ είναι να ςυμπορευκοφμε όλοι μαηί για ζνα ΣΕΕ αδζςμευτο από ςυμφζροντα,
μθχανιςμοφσ και ατομικζσ επιδιϊξεισ, με δθμοκρατικι λειτουργία, χριςιμο ςτουσ μθχανικοφσ και
τθν κοινωνία, χωρίσ ςυντεχνιακζσ αγκυλϊςεισ.
 Σο Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ παραμζνει ο μεγαλφτεροσ ςυλλογικόσ φορζασ των μθχανικϊν.
Ζχει χάςει όμωσ τθν λάμψθ του ςτα μάτια τθσ πλειοψθφίασ των μθχανικϊν και κινδυνεφει να
ξεπεραςτεί. Η απουςία του ΣΕΕ από όλα τα μεγάλα ηθτιματα, πολιτικά, επιςτθμονικά,
περιβαλλοντικά, θ ζλλειψθ κζςεων και προτάςεων, θ ζλλειψθ διαβοφλευςθσ με τουσ μθχανικοφσ,
κακϊσ και θ εξυπθρζτθςθ, ατομικϊν και οικονομικϊν ςυμφερόντων, θ αναπαραγωγι μθχανιςμϊν
και ο ποικίλεσ αγκυλϊςεισ που παρατθροφνται πρζπει να τελειϊςουν.
 Σο αφριο του ΣΕΕ δε χωράει τζτοιεσ λογικζσ. Ο κόςμοσ των μθχανικϊν χρειάηεται το ΣΕΕ δίπλα του,
ςτθν πρϊτθ γραμμι των διεκδικιςεων, πρωτοπόρο ςτθν παραγωγι επιςτθμονικοφ ζργου, με λόγο
και άποψθ για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ, για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, για το
περιβάλλον και τθν τζταρτθ βιομθχανικι επανάςταςθ. Ο κόςμοσ των μθχανικϊν χρειάηεται ζνα
αδζςμευτο και δθμοκρατικό ΣΕΕ που κα εξυπθρετεί τθν πλειοψθφία των ςυναδζλφων και όχι τισ
ατομικζσ επιδιϊξεισ του εκάςτοτε Προζδρου και διαφόρων παραγόντων.
 Οι προκλιςεισ των καιρϊν χρειάηονται απαντιςεισ ςε αγωνιςτικι και προοδευτικι κατεφκυνςθ.

2. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 ΜΕΣΡΟ
o Η εμμονικι επαναφορά τθσ λφςθσ τθσ απόςπαςθσ των αρχαίων από το ςτακμό Βενιηζλου
εκτόσ από τθν ενδεχόμενθ ανεπανόρκωτθ ηθμιά ςτα αρχαία και τθν πικανότθτα να μθ γίνει
ποτζ θ επαναφορά, επιφζρει κακυςτζρθςθ κατά τρία τουλάχιςτον ζτθ τθ λειτουργία του μετρό
με επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργία τθσ πόλθσ, αλλά και πικανότατα ηθμία του δθμοςίου για
αποηθμιϊςεισ ςτουσ αναδόχουσ.
 ΟΑΘ – Αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ
o Ο δθμόςιοσ χαρακτιρασ των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν διαςφαλίηεται από το επιτελικό φορζα
ΟΕΘ που πρζπει να αναβακμιςτεί για να επιτελζςει το ρόλο του και τθν κρατικι ΑΤΘ για τθ
λειτουργία των λεωφορείων και του μετρό που πρζπει να ςυςτακεί και να λειτουργιςει
άμεςα. Απαιτείται άμεςα ορκι ςυμπλιρωςθ του γεραςμζνου ςτόλου και ειςαγωγι «ζξυπνων»
λφςεων βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ.
 Χαλκιδικι – Εξόρυξθ χρυςοφ
o Η ταχφτατθ ζκδοςθ αδειοδοτιςεων για τθν εξόρυξθ χρυςοφ ςε υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ
ςτθ Χαλκιδικι αμζςωσ μετά τισ εκλογζσ και θ ςχεδιαηόμενθ επζκταςθ τουσ, παρά τισ
καταγεγραμμζνεσ παραβιάςεισ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςε αναφορζσ των επικεωρθτϊν
περιβάλλοντοσ δεν εξαςφαλίηει το μζλλον των κατοίκων τθσ περιοχισ.
 τρατόπεδο Γκόνου
o Να μθν ακυρωκεί θ καταςκευι του Διαμετακομιςτικοφ κζντρου ςτο ςτρατόπεδο Γκόνου, ζνα
ζργο που βρίςκεται ςε φάςθ δθμοπράτθςθσ, ςτερϊντασ από τθ Θεςςαλονίκθ τον βαςικό
πυλϊνα logistics (Η κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθ δθμιουργία ελεφκερθσ ηϊνθσ ςτον ίδιο χϊρο,
υποβακμίηοντασ ζτςι τθν ανταγωνιςτικότθτα του λιμανιοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ).
 ΕΤΑΘ
o Σο 92% των κατοίκων τθσ Θεςςαλονίκθσ ζχουν ψθφίςει υπζρ τθσ διατιρθςθσ του δθμόςιου
χαρακτιρα του κοινωνικοφ αγακοφ του νεροφ ενϊ ςτισ ευρωπαϊκζσ πρωτεφουςεσ το
ιδιωτικοποιθμζνο νερό επζςτρεψε ςτο δθμόςιο. Η διατιρθςθ του δθμόςιου χαρακτιρα
επιβάλλεται.
 ΕΓΝΑΣΙΑ ΑΕ
o Ολοκλθρωμζνο ςχζδιο για τθν αξιοποίθςθσ τθσ τεχνογνωςίασ και τθσ δυναμικισ τθσ εταιρείασ
 Καταςκευι fly over αυτοκινθτοδρόμου
o Η κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθν καταςκευι fly over αυτοκινθτοδρόμου ςτθν εςωτερικι
περιφερειακι τθσ Θεςςαλονίκθσ. Ζνα ζργο χωρίσ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και
παραβλζποντασ ότι το ζργο ζχει άλυτα, ςοβαρά προβλιματα ςκοπιμότθτασ, οχλιςεων και

αδειοδότθςθσ και δεν αντιμετωπίηει τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλιματα ςτθν Περιφερειακι
ςτθ ςφνδεςθ τθσ με Χαλκιδικι και αεροδρόμιο.
 Απόδοςθ πρώθν ςτρατοπζδων
o Η απόδοςθ των πρϊθν ςτρατοπζδων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, αποτελεί βαςικι επιδίωξθ μασ για
τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ
Θεςςαλονίκθσ. Μασ δθμιουργοφν ανθςυχία οι επιδιϊξεισ του ΣΕΘΑ και θ εκφραςμζνθ
βοφλθςθ βουλευτϊν τθσ ΝΔ για ΔΙΣ, ςτα ςτρ. Κόδρα και Καρατάςιου. Θα πρζπει να
ολοκλθρωκεί θ απόδοςθ ςτουσ διμουσ και ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ.
 ΔΕΘ
o Η ανάπλαςθ τθσ ΔΕΘ κα πρζπει να αποτελζςει μια μακροχρόνια παρακατακικθ για τθν πόλθ
μασ, τόςο ςτο επίπεδο απόδοςθσ χϊρων χαρακτθριςμζνου πραςίνου, όςο και ςτθν δθμιουργία
ενόσ ςφγχρονου, πολυλειτουργικοφ και ανοιχτοφ προσ τθν πόλθ πόλου φιλοξενίασ εκκζςεων,
ςυνεδρίων, πολιτιςτικϊν γεγονότων και φεςτιβάλ.
o Ο αναςχεδιαςμόσ του εκκεςιακοφ κζντρου τθσ ΔΕΘ, δθμιουργεί ελεφκερουσ, προςβάςιμουσ
χϊρουσ μθτροπολιτικοφ πάρκου ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, ςε ςυνκικεσ «ηωντανισ»
δραςτθριότθτασ.
 Παραλιακό Μζτωπο Διμου Θεςςαλονίκθσ
o Ο ςθμαντικότεροσ χϊροσ πραςίνου και αναψυχισ τθσ πόλθσ μασ πρζπει να διαφυλαχκεί και να
διατθριςει τον χαρακτιρα του ωσ προσ τισ χριςεισ που φιλοξενεί κακϊσ και προσ τθν
απαράμιλλθ ςχζςθ μεταξφ του Θερμαϊκοφ και του πολίτθ που δθμιουργεί.
o Είμαςτε απζναντι ςε κάκε προςπάκεια υπερεκμετάλλευςθσ αυτοφ του ςθμαντικοφ φυςικοφ
πόρου και ςε προςπάκειεσ κατακερματιςμοφ του δθμόςιου χϊρου, τθν αποτροπι πρόςβαςθσ
του πολίτθ προσ το νερό και τθν εγκατάςταςθ μελλοντικά χριςεων που κα αποτρζψουν τθν
επζκταςθ του ζργου μζχρι τα νότια όρια τθσ ακτογραμμισ του Διμου Θεςςαλονίκθσ με τθν
μορφι και τθ φιλοςοφία που αυτό ςιμερα ζχει.
 Μονάδα επεξεργαςία απορριμμάτων
o Με πρόςφατθ απόφαςθ διυπουργικισ επιτροπισ εντάχκθκε το ζργο ΜΕΑ τθσ Δυτικισ
Θεςςαλονίκθσ ςτα ΔΙΣ. Η επιλογι αυτι αποτελεί δϊρο ςτθν κρατικοδίαιτθ
επιχειρθματικότθτα με αρνθτικζσ οικονομικζσ ςυνζπειεσ ςτουσ πολίτεσ, τουσ επαγγελματίεσ
και του Διμουσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ.
 Βαλκάνια
o Η ςυμφωνία με τθ Βόρεια Μακεδονία, θ οποία ςυνάντθςε νεόκοπουσ «μακεδονομάχουσ»,
ζγινε πλζον ευρζωσ αποδεκτι και άνοιξε νζεσ προοπτικζσ για δραςτθριοποίθςθ των μθχανικϊν
ςτα ευρφτερα Βαλκάνια.

3. ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
Σα παρακάτω κζματα αντιμετωπίηονται κυρίωσ από τθν Κεντρικι Αντιπροςωπεία για τθν οποία μζλθ μασ είναι υποψιφιοι
με τθν πανελλαδικι ΤΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΟ ΣΕΕ (Ριηοςπαςτικι Πρωτοβουλία Μθχανικϊν, Οικολόγοι μθχανικοί,
υνεργαηόμενοι) και περιγράφονται αναλυτικότερα ςτα κείμενα τθσ.





























Η ανάπτυξθ πρζπει να προςανατολιςτεί ςτισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και να ςτθριχκεί ςε ζνα ςφγχρονο
πολιτο-κεντρικό κράτοσ με μεταρρφκμιςθ τθσ νομοκεςίασ και των δομϊν του.
Θεςμικι ςυηιτθςθ για το ρόλο του ΣΕΕ τον 21ο αιϊνα
Οικονομία τθσ γνϊςθσ, με προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, που ενςωματϊνουν τθ
γνϊςθ, τθν ζρευνα και τθν καινοτομία.
Όχι ςτθν αναγνϊριςθ των πτυχίων των ιδιωτικϊν κολζγιων ωσ ιςότιμων με τα δθμόςια πανεπιςτιμια
Προςταςία και αναβάκμιςθ του δθμόςιου χϊρου που είναι οξυγόνο ηωισ και προχπόκεςθ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ. Η απόπειρα παραχϊρθςθσ πρακτικά ολόκλθρου του αιγιαλοφ αποφεφχκθκε προσ το παρόν
μετά τισ αντιδράςεισ που προκάλεςε το ςχετικό νομοςχζδιο. Οι μθχανικοί κεματοφφλακεσ του
κοινόχρθςτου χαρακτιρα.
Εφαρμογι ςυνεκτικισ και με όραμα χωροταξικισ και πολεοδομικισ πολιτικισ με τα Περιφερειακά Χωρικά
χζδια, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίςια, τα Σοπικά Χωρικά χζδια, τα Θαλάςςια Χωροταξικά χζδια κ.λπ.
Αναγνϊριςθ από το ΣΕΕ τθσ επιτακτικισ ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ Ενεργειακισ κρίςθσ και
διαχείριςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ
Ενεργειακό και παραγωγικό μοντζλο με χριςθ κακαρϊν πθγϊν ενζργειασ με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ενεργειακι αςφάλεια και το τελικό κόςτοσ τόςο για τα νοικοκυριά, για τθ
βιομθχανία, τισ μικρζσ επιχειριςεισ, και τουσ αγρότεσ.
Διαςφάλιςθ του δθμόςιου χαρακτιρα των δικτφων θλεκτρικισ ενζργειασ.
Ενεργειακι Εξοικονόμθςθ – Θωράκιςθ όλων των κτιρίων
Κίνθτρα για πράςινεσ επενδφςεισ ςε ΑΠΕ, Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ, «Φιλόδθμοσ» για ζργα φδρευςθσ αποχζτευςθσ Διμων κ.λπ.
Ολοκλθρωμζνθ αντιπλθμμυρικι προςταςία
Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ απορριμμάτων με ςτόχο τθν Κυκλικι Οικονομία.
Ολοκλιρωςθ του Εκνικοφ Κτθματολογίου και των Δαςικϊν Χαρτϊν που διαςφαλίηουν τόςο τα δικαιϊματα
των πολιτϊν όςο και τθ δθμόςια περιουςία και το δαςικό μασ πλοφτο.
Οργάνωςθ του δθμόςιου χϊρου των πόλεων με χζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ.
Σο Δθμόςιο και οι υπάλλθλοι μθχανικοί πρζπει να είναι κεματοφφλακεσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ και
υποςτθρικτζσ τθσ ανάπτυξθσ με γνϊςεισ να ςχεδιάηουν και ψθφιακζσ δεξιότθτεσ με τισ οποίεσ να
υποςτθρίηουν και ςυντθροφν τα θλεκτρονικά ςυςτιματα του δθμοςίου.
Ουςιαςτικι νομικι προςταςία των υπαλλιλων μθχανικϊν
Εξορκολογιςμό των εκπτϊςεων ςτισ μελζτεσ και τα ζργα του δθμοςίου
Πλιρθ αναγνϊριςθ του πτυχίου μασ ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν αναφορικά με προκθρφξεισ κζςεων
(ΑΕΠ), μιςκολογικι και επαγγελματικι αναγνϊριςθ κ.λπ.
Αξιοποίθςθ των νζων μθχανικϊν ςε ρόλουσ ςτο ΣΕΕ και ενίςχυςθ του brain gain
Νομοκετικι αναγνϊριςθ τθσ εξαρτθμζνθσ ςχζςθσ και των αντίςτοιχων δικαιωμάτων για όςουσ εργάηονται
με το κακεςτϊσ των ΔΠΤ (μπλοκάκια)
Η βάςθ του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ πρζπει να παραμείνει αναδιανεμθτικι και όχι να μετατραπεί ςε
κεφαλαιοποιθτικι με «εκνικζσ» ςυντάξεισ πείνασ
Ενοποίθςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων του ΕΦΚΑ και αυτοματοποίθςθ των αςφαλιςτικϊν διαδικαςιϊν
Ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ διαγραφισ χρεϊν

