ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Βόλος, Νοέμβρης 2019

Διακήρυξη – Κάλεσμα
Συνάδελφοι,
Μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διεξάγονται φέτος, στις 03/11/2019, οι
εκλογές στο ΤΕΕ.
Η παρατεταμένη κρίση μαστίζει την οικονομία, την πολιτική, την κοινωνική ζωή
της χώρας. Η εμμονή στις πολιτικές λιτότητας και μνημονίων τα τελευταία δέκα
χρόνια, είχε ως συνέπεια ευρύτατα κοινωνικά στρώματα να βιώνουν ραγδαία
επιδείνωση του βιοτικού τους επιπέδου. Το ίδιο και οι μηχανικοί. Η κρίση στον
συνδικαλισμό έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Μέσα σε αυτή την συγκυρία εμείς,
που πιστεύουμε στις αξίες της ελευθερίας, της κοινωνικής προόδου, της
δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης,
που εμπνεόμαστε από τους μεγάλους αγώνες του χθες και τις ιστορικές
παρακαταθήκες του ελληνικού λαού για δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία και
κοινωνική απελευθέρωση, την Εθνική Αντίσταση, τον αντιδικτατορικό αγώνα και
την εξέγερση του Πολυτεχνείου,
που αγωνιούμε για τη βιωσιμότητα του πλανήτη,
που αγωνιούμε για την φτωχοποίηση του κλάδου των μηχανικών
περιθωριοποίηση των ευάλωτων νέων συναδέλφων,

και την

που αγωνιστήκαμε ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση,
που δώσαμε αγώνες για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου,
που συμμετείχαμε στις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στη λιτότητα και στη
κλιματική αλλαγή,
που παλέψαμε με επιτυχίες και αποτυχίες, τις συνέπειες της κρίσης, αλλά θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη.
Εμείς,
άνθρωποι με διαφορετικές παραδόσεις, αριστεροί, σοσιαλιστές, κομμουνιστές,
αγωνιστές και αγωνίστριες του οικολογικού και του φεμινιστικού κινήματος,
προοδευτικοί δημοκρατικοί πολίτες του κέντρου, που υπερασπιζόμαστε ατομικά,
κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες,
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Καλούμε
όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς μηχανικούς :


να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο ΤΕΕ,
το ΤΕΕ της εποχής μας,



να υποστηρίξουν με την συμμετοχή και την ψήφο τους την Συνεργασία
Μηχανικών για να συνδιαμορφώσουμε ένα ΤΕΕ μαζικό, δημοκρατικό,
ριζοσπαστικό, που θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης
πλειοψηφίας των μηχανικών και θα δίνει ρεαλιστικές και προοδευτικές
απαντήσεις στα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, ο λαός
μας και ο κλάδος μας.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα υψώσει την φωνή μας απέναντι σε κάθε κυβέρνηση για
να αξιώσουμε …
 Εργασία πλήρη και αμειβόμενη
 Κοινωνική ασφάλιση
 Δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη
…που θα λειτουργεί με όργανα, δομές και υπηρεσίες
Στην υπηρεσία των Μηχανικών και όχι των παραγόντων.

Για την κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, την Κυριακή 3 Νοέμβρη 2019
στηρίζουμε τον εκλογικό συνδυασμό - προϊόν ενωτικών διεργασιών :
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ
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Οι θέσεις και οι προτάσεις μας
Η νέα Δεξιά και ο δρόμος των πολλών…
Κατά την διάρκεια της κρίσης βιώσαμε την προσπάθεια δημιουργίας ενός
μοντέλου που θα στηρίζεται στην φθηνή εργασία. Η ελαστικοποίηση, η μείωση
του εργατικού κόστους και η εργασιακή ανασφάλεια, υποτίθεται ότι θα
δημιουργούσαν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία. Αυτό
που τελικά δημιούργησαν ήταν η έκρηξη της ανεργίας, τα φαινόμενα του brain
waste και του brain drain, η όξυνση της φτώχειας μέσα σε μια συνολικότερη
οικονομική κατάρρευση με την απώλεια του 1/4 του ΑΕΠ.
Η έξοδος από τα μνημόνια , η μείωση της ανεργίας και η σχετική θετική αλλαγή
του επενδυτικού κλίματος δεν αποτυπώθηκε στους μισθούς και τα επιδόματα των
υπαλλήλων, αλλά και το ωράριο εργασίας σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει το
8ωρο.
Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιθυμεί να επιστρέψουμε στο
μοντέλο που γέννησε την χρεοκοπία. Σε ένα μοντέλο αυταρχικό, διάλυσης των
εργασιακών σχέσεων, με καμία πρόνοια για το περιβάλλον. Σε ένα μοντέλο
αδιαφάνειας και συναλλαγής.
Η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί την τάση μιας νέας αυταρχικής δεξιάς που
ενσωματώνει στο εσωτερικό της στοιχεία εθνικιστικά. Η στενή σχέση της με το
παρασιτικό κεφάλαιο, η επιστροφή σε πρακτικές διαπλοκής, ο αυταρχισμός στον
τρόπο άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας, πιστοποιούν ότι η παλινόρθωση του
παλιού καθεστώτος, που τόσο κόστισε στη χώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι δημοκρατικοί πολίτες, οι προοδευτικοί άνθρωποι, οφείλουμε να αντισταθούμε.
Να αποτρέψουμε τα σχέδια μιας Δεξιάς που τίποτε δεν διδάχτηκε από την
τραγωδία στην οποία βύθισε τη χώρα, με στόχο μια οικονομία που στηρίζεται
στην γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία, Μια οικονομία που δημιουργεί όχι
μόνο περισσότερες αλλά και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας. Θέσεις πλήρους
απασχόλησης με πλήρη δικαιώματα. Μέσα από ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει
στον εργαζόμενο να ζει καλύτερα στο σήμερα και θα μετατρέπει τα οφέλη από
την εξέλιξη της τεχνολογίας και την αύξηση της παραγωγικότητας σε οφέλη για
ολόκληρη την κοινωνία.
Κανένα μοντέλο όμως δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σήμερα αν δεν περιέχει τον
σεβασμό των φυσικών πόρων. Τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης είναι ήδη
εδώ. Δεν αφορούν το μακρινό μέλλον ή κάποιους άλλους. Επηρεάζουν την ζωή
μας, την λειτουργία των πόλεων μας, το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.
Το παγκόσμιο κίνημα για την κλιματική κρίση συνδυάζει την κοινωνική και την
διαγενεακή δικαιοσύνη με την προστασία του πλανήτη και της ζωής. Τόσο στην
Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ διεξάγεται μια σημαντική συζήτηση για την ανάγκη
ενός πράσινου New Deal. Σε αυτή την παγκόσμια κινητοποίηση οφείλουμε να
διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο, μέσα από την προσωπική μας στάση και τη
δύναμη των δικών μας πολιτικών επιλογών. Με μια γενναία στροφή στα ζητήματα
της ενέργειας, των υποδομών, του ορυκτού πλούτου, της προστασίας των δασών
και της διαχείρισης απορριμμάτων.
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ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ
 Το πενταετές ενιαίο και αδιάσπαστο δίπλωμα των ελληνικών Πολυτεχνείων,
Πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων, ως μόνη προϋπόθεση για την κατοχύρωση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε ειδικότητας.
 Ανάληψη της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο ΜΟΝΟ από
διπλωματούχους μηχανικούς.
 Αναγνώριση των απαραίτητων επαγγελματικών δικαιωμάτων στις νέες
ειδικότητες (Μηχανικοί ορυκτών πόρων, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί
Χωροταξίας & Πολεοδομίας, Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης).
 Κατάργηση κάθε ειδικής πιστοποίησης ως προϋπόθεσης για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας. Η κατάργηση των εξετάσεων για Ελεγκτές
Δόμησης και Ενεργειακούς Επιθεωρητές είναι μια πρώτη νίκη μας.
 Αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης και των αντίστοιχων δικαιωμάτων στην
εργασία με «μπλοκάκι» (ΔΠΥ), Εργοδοτικές εισφορές για τους συναδέλφους με
ΔΠΥ, πληρωμένες επί πλέον της αμοιβής τους.
 Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, απολαβές και ωράριο για τους μισθωτούς
συναδέλφους.
 Σύνδεση των αμοιβών των ελεύθερων επαγγελματιών με τον έλεγχο και τη
διασφάλιση ποιότητας των έργων.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ:
ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ
 Άμεση έκδοση της υπουργικής απόφασης για τους άνεργους συναδέλφους.
Επίδομα ανεργίας, απαλλαγή από τις εισφορές.
 Εγγυημένη υγειονομική κάλυψη, διαχωρισμένη από την συνταξιοδοτική.
 Μείωση σε ποσοστό μισθωτού (από 37,95% σε 16,72%) των ασφαλιστικών
εισφορών για όσους δουλεύουν με «μπλοκάκι».
 Υπολογισμό των συνολικών ετήσιων Ασφαλιστικών Εισφορών με βάση το
καθαρό φορολογητέο εισόδημα στο τέλος του Φορολογικού Έτους.
Επανεξέταση των εισφορών που επιβάλλονται σε εταιρικά εισοδήματα.
 Έκπτωση εισφορών στους νέους, χωρίς υποχρέωση επιστροφής αργότερα.
 Απόσυρση κάθε απαίτησης αναδρομικών αυξήσεων των εισφορών.
 Επαναφορά των 100 δόσεων για ρύθμιση οφειλών όσων το επιθυμούν.
Αναστολή της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών που δημιουργήθηκαν από
1.1.2010 έως 31.12.2016 με στόχο, για όσους το επιλέξουν, πιθανή διαγραφή
τους με αντίστοιχη παραγραφή του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου κατά τον
υπολογισμό της σύνταξης.
 αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης για την σύνταξη όσων συνταξιοδοτηθούν
την επόμενη δεκαετία.
 Διασφάλιση του Δημόσιου Χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, τώρα και στο
μέλλον.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ:
ΤΟ ΤΕΕ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:
 Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και σύνδεσή του με τις υπόλοιπες εθνικές
υποδομές γεωχωρικών δεδομένων.
 Ολοκλήρωση & θεσμοθέτηση των χωρικών αναπτυξιακών σχεδίων που
υποστηρίζουν τα τοπικά πλεονεκτήματα ανά την χώρα (νησιωτικότητα, φυσικό
περιβάλλον και βιοποικιλότητα, ορυκτοί πόροι, ιστορία, αρχαιολογικός
πλούτος) για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αξιοποίηση των χωρικών
αναπτυξιακών σχεδίων για την αναζήτηση νέων τομέων απασχόλησης.
 Περαιτέρω απλοποίηση του Οικοδομικού Κανονισμού και της ηλεκτρονικής
έκδοσης των αδειών, για μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση της
αισθητικής των κτιρίων.
 Πλαίσιο καταγραφής και μελέτης για την αποκατάσταση & βέλτιστη αξιοποίηση
του τεράστιου δημόσιου κτιριακού αποθέματος, με έμφαση στην ενεργειακή
και αντισεισμική αναβάθμιση και ανακαίνισή του, από ιδιώτες Μηχανικούς υπό
την αιγίδα του ΤΕΕ.
 Διαφάνεια στους διαγωνισμούς αρχιτεκτονικών μελετών.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΤΕΕ:
 Θερμοκοιτίδα νέας επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τα ελληνικά
Πολυτεχνεία.
 Οργανωτική υποστήριξη του ΤΕΕ σε συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα
μηχανικών έντασης γνώσης, με έμφαση στην διεπιστημονική συνέργεια και την
ισότιμη συνεργασία. Ίδρυση Υπηρεσίας Επαγγελματικής Υποστήριξης με την
κατάλληλη στελέχωση για την παροχή επιχειρηματικών, νομικών, οικονομικών
και φοροτεχνικών συμβουλών στους συναδέλφους.
 Παρατηρητήριο Εργασίας ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του πως επιμερίζεται
επαγγελματικά και εργασιακά το Δυναμικό των συναδέλφων & Γραφείο
Θεμάτων Εργασίας ώστε να παρέχεται νομική υποστήριξη για την επίλυση
συγκρούσεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
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 Κωδικοποίηση της Τεχνικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας, με διαρκή
ενημέρωση στη διάθεση όλων των μηχανικών δωρεάν.
 Άμεση υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης,
απλοποιημένες, γρήγορες και πλήρως διαφανείς διαδικασίες. Ανάπτυξη
εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου στα πλαίσια της επαγγελματικής
δεοντολογίας.
 Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δεοντολογίας των Μηχανικών &
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων, για την
διασφάλιση του αδιάβλητου & της αντικειμενικότητας, για την εξάλειψη της
γραφειοκρατίας.

Απευθυνόμαστε
Στους νέους μηχανικούς, στη μεγάλη τους πλειοψηφία άνεργοι,
υποαπασχολούμενοι ή ετεροαπασχολούμενοι, βλέπουν τη γνώση που μόλις
απέκτησαν να απαξιώνεται. Αν βρουν δουλειά αντιμετωπίζουν συνθήκες
υπερεκμετάλλευσης εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισμού και της ατομικής
διαπραγμάτευσης της εργασίας τους. Πολλοί επιλέγουν να αναζητήσουν δουλειά
στο εξωτερικό και ξενιτεύονται…
Στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που αντιμετωπίζουν την εντατικοποίηση
(απουσία ωραρίου, διευρυμένες υποχρεώσεις), τη συρρίκνωση των προνοιακών
παροχών και τον κίνδυνο της απόλυσης.
Στους ελεύθερους επαγγελματίες, που αναγκάζονται από τη μια να
παρακολουθούν την κούρσα των νέων τεχνολογιών και από την άλλη να
εργάζονται 12/ωρο για να επιβιώσουν, αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία και την
αναχρονιστική νοοτροπία του Δημοσίου.
Στους δημόσιους υπαλλήλους, που, διασπασμένοι σε πολλές κατηγορίες,
απομακρύνονται σταδιακά από το αντικείμενο της δουλειάς τους. Σε συνδυασμό
με τις χαμηλές αποδοχές, οδηγούνται να παίζουν το ρόλο του ‘’φτωχού συγγενή’’
στον κύκλο εργασιών Δημοσίων Έργων και παροχής εξειδικευμένων Υπηρεσιών.
Το ΤΕΕ που χρειαζόμαστε
Στοιχείο της κρίσης αποτέλεσε και η κρίση στα όργανα του ΤΕΕ, που εκφράστηκε
με τάση απαξίωσης, απομαζικοποίησης και υποχώρησης συνολικά της
συμμετοχής των μελών του ΤΕΕ στα κοινά. Στα μάτια των συναδέλφων το ΤΕΕ
δεν αποτελεί σήμερα τον σύμμαχο στα προβλήματά τους.
Αυτό θέλουμε να αλλάξει.
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Να αλλάξει όπως κάθε οργανισμός που επιθυμεί να αποτελεί έναν
συλλογικό διανοούμενο της εποχής του. Να αλλάξει γνωρίζοντας ότι με
την μεγάλη συμμετοχή μπορείς να επηρεάζεις την κοινωνία.



Θέλουμε ένα ΤΕΕ δίπλα στους συναδέλφους μηχανικούς, που έρχονται
αντιμέτωποι με την ανεργία, την υποαπασχόληση, την ετεροαπασχόληση.
Ταυτόχρονα δηλώνουμε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια κομματικής
χειραγώγησης του ΤΕΕ και θεωρούμε ότι το ΤΕΕ χρειάζεται ανθρώπους
που δεν το βλέπουν σαν σκαλοπάτι για προσωπικές ή κομματικές
επιδιώξεις.



Το ΤΕΕ πρέπει να διαφυλάξει τον αυτόνομο, επιστημονικά τεκμηριωμένο
λόγο του, απέναντι σε όλα τα κέντρα εξουσίας.
Η εποχή που ζούμε θέτει τα ερωτήματα με τα οποία οφείλουμε να
αναμετρηθούμε.



Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία των φυσικών
πόρων, η υπεράσπιση της δημοκρατίας, τα εργασιακά δικαιώματα ορίζουν
τις δικές μας προτεραιότητες. Εδώ βρίσκεται και το δικό μας μέτρο
αξιολόγησης για την κοινωνική χρησιμότητα που θέλουμε να
υπηρετήσουμε.

Η Συνεργασία Μηχανικών
επιμένει γνωρίζοντας ότι η διαδρομή που θέλουμε να ακολουθήσουμε σημαίνει
πρώτα από όλα συμμετοχή. Δεν είναι δρόμος των λίγων και των "φωτισμένων".
Είναι ο δρόμος της πλειοψηφίας.


Θέλουμε ένα ΤΕΕ που να λειτουργεί συλλογικά,



να δρα με βάση τις αποφάσεις της πλειοψηφίας αλλά και να σέβεται τις
μειοψηφίες.



Να Λειτουργεί δημοκρατικά και να είναι ανοιχτό στα νέα επιστημονικά
ρεύματα σκέψης.

Χρειαζόμαστε :
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Ένα ΤΕΕ ανοιχτό που να αφουγκράζεται τις πρωτοβουλίες κάθε
συναδέλφου και ιδιαίτερα των νέων.



Ένα ΤΕΕ που δεν θέλει να ποδηγετήσει , αλλά να δώσει χώρο, κυρίως
τους νέους μηχανικούς, που αντιμετωπίζουν ένα μέλλον με χαμηλότερους
μισθούς, επισφάλεια, με χαμηλότερα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα.



Ένα ΤΕΕ στο οποίο η ένταξη έχει πραγματικό νόημα.



Ένα ΤΕΕ που οι αποφάσεις του λαμβάνονται συλλογικά.



Ένα ΤΕΕ που μάχεται συλλογικά από κάθε θέση για την υπεράσπιση της
πλειοψηφίας των μελών του.

Πρόσφατο (Οκτώβρης 2019) ψήφισμα της Κεντρικής
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, σχετικά με την εξομοίωση των
τίτλων σπουδών των Κολεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων
και των Πολυτεχνικών Σχολών, με το οποίο συμφωνούμε :
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει προς όλες τις
κατευθύνσεις ότι η ρύθμιση που προωθείται από την
Κυβέρνηση με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη
διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των
πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων, είναι
κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς,
επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την
Δημόσια Παιδεία.
Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στο Αυτοτελές Τμήμα
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) εξομοιώνει
το επίπεδο γνώσεων και
δεξιοτήτων των Διπλωματούχων των Πολυτεχνείων, με αυτό
των αποφοίτων Κολλεγίων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση
Τεχνικής Ευθύνης και ως εκ τούτου εγείρει σημαντικά θέματα
αντισυνταγματικότητας αλλά και απαξίωσης της Δημόσιας
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Το ΤΕΕ, ως ο υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση
επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική
Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την
απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων
προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών
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Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την αποσύνδεση της άσκησης
του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς
τίτλους σπουδών. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο
ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο από διπλωματούχους
μηχανικούς. Τουναντίον, θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο
τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η
πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και
Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής
Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.
Σε συνέχεια των παραπάνω, η Κεντρική Αντιπροσωπεία του
ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με την επιχειρούμενη αναγνώριση των
κολεγίων και με το παρόν ψήφισμα αποφασίζει:
1. Να προχωρήσει σε παντεχνικό συντονισμό με τους
επιστημονικούς συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς των
μηχανικών, τα Πολυτεχνεία της χώρας και τους φοιτητικούς
συλλόγους
2. Να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις υπό την αιγίδα του
παντεχνικού συντονισμού
3. Να στηρίξει έμπρακτα όλες τις σχετικές κινητοποιήσεις
4. Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες
για την κατάπτωση της σχετικής νομοθετικής τροπολογίας
5. Να ζητήσει από όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα
να τοποθετηθούν δημόσια και να στηρίξουν τις θέσεις του ΤΕΕ
και των λοιπών φορέων
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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3. ΜΥΡΙΚΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Σ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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