
    Θα αγωνιςτοφμε για: 

 

 Άμεςα μζτρα κατά τθσ ανεργίασ τϊρα, μζςα από τθν αφξθςθ του ΠΔΕ, και τον προςανατολιςμό του ςτισ 
ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ. 

 Σθν ανακατάκτθςθ και υπεράςπιςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων μασ, τθν αποκατάςταςθ των μιςκϊν, 
τθν μείωςθ των ειςφορϊν μασ με παράλλθλθ κατάργθςθ  των τοκογλυφικϊν επιβαρφνςεων ςτισ 
κακυςτεροφμενεσ οφειλζσ. Ειδικι μζριμνα για τθν αναπλιρωςθ του ςυντάξιμου χρόνου των άνεργων  

 Τγειονομικι περίκαλψθ για όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ ανεξάρτθτα από χρζθ προσ το ταμείο, άμεςθ 
αναγνϊριςθ από το ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ και τον ΟΑΕΔ όλων των άνεργων μθχανικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των αυτοαπαςχολοφμενων Μθχανικϊν και επίδομα ανεργίασ ίςο με το βαςικό μιςκό. Σθν ίδρυςθ 
ταμείου ανεργίασ και αλλθλοβοικειασ, ωσ μζτρο οικονομικισ ανακοφφιςθσ των νζων ςυναδζλφων. 

 Προάςπιςθ των αποκεματικϊν του Σαμείου, απαγκίςτρωςθ από Σράπεηα Αττικισ-χρθματιςτιριο-
ομόλογα, επιςτροφι των αποκεματικϊν που καταλθςτεφκθκαν με τθ μετατροπι τουσ ςε ομόλογα, 
αναηιτθςθ των υπευκφνων και παραδειγματικι τιμωρία τουσ. 

 Άμεςθ καταβολι των οφειλϊν του κράτουσ ςε μθχανικοφσ που εργάςκθκαν ςε μελζτεσ ι ζργα του 
δθμοςίου και μζνουν απλιρωτοι, ι ςυμψθφιςμόσ με τισ δικζσ τουσ οφειλζσ ςτο δθμόςιο . 

 Ουςιαςτικι κατάργθςθ τθσ εξαρτθμζνθσ απαςχόλθςθσ με μπλοκάκι και υπαγωγι ςε κακεςτϊσ 
μιςκωτοφ υπαλλιλου -όπωσ είναι ςτθν πραγματικότθτα- με πλιρθ δικαιϊματα και απολαβζσ, κάκε 
μθχανικοφ που το μεγαλφτερο μζροσ του ειςοδιματόσ του προζρχεται από ζναν εργοδότθ. 

 Τπεράςπιςθ του κφρουσ τθσ ιδιότθτασ του μθχανικοφ. Ελεφκερθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτθ 
ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και τα ςεμινάρια του ΣΕΕ.  

 Αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τα του ΣΕΕ, και κυρίωσ τα του τρόπου εκλογισ τθσ διοίκθςθσ, 
ζτςι ϊςτε ςε αυτι να αποτυπϊνεται θ βοφλθςθ τθσ μεγάλθσ μάηασ των μθχανικϊν, και θ λιψθ 
κακοριςτικϊν και μθ αποφάςεων να μθν είναι «εξόφλθςθ επιταγϊν» και προϊόν τιρθςθσ δεςμεφςεων 
απζναντι ςε πρόςωπα, παρατάξεισ, ςυμφζροντα ι ακόμα και κομματικά επιτελεία, αλλά ελεφκερθσ 
διαβοφλευςθσ. Παράλλθλα κα επιδιϊξουμε αλλαγζσ ςτισ υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ ελζγχου και 
λογοδοςίασ τθσ διοίκθςθσ -που θ ωσ τϊρα εμπειρία δείχνει ότι εφκολα μπλοκάρονται εκ των άνω- με τθν 
ειςαγωγι αμεςοδθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν. 

 
      Θζλουμε να διαμορφώςουμε  μια νζα δυναμικι ςτο ΣΕΕ, να αγωνιςτοφμε για τθ μεγάλθ μάηα των 
μθχανικών που αυτιν τθ ςτιγμι χτυπιζται ανελζθτα. Θζλουμε να αγωνιςτοφμε για να ηοφμε με αξιοπρζπεια 
από τθ δουλειά μασ. Φιλοδοξοφμε να αποτελζςουμε το φορζα τθσ ανατροπισ και τθσ νζασ πορείασ. 
    Θα λειτουργιςουμε ιςότιμα για όλουσ όςουσ ςυμμετζχουν ςτθν προςπάκειά μασ, με δθμοςιότθτα και 
διαφάνεια, χωρίσ παραγοντιςμοφσ και με εναλλαγι προςώπων ςτα όργανα διοίκθςθσ, ςαν  παράταξθ που 

κα δίνει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτουσ ςυναδζλφουσ που μζχρι τώρα δεν είχαν εμπλακεί ςτα κοινά, και 
ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ.  
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Ποιοί είμαςτε 
 

    Εργαηόμενοι μθχανικοί που ςυναντθκικαμε ςτουσ αγϊνεσ και τισ κινθματικζσ διεργαςίεσ των τελευταίων 

χρόνων για τα κοινά προβλιματα, και ιδιαίτερα ςτον μεγάλο αγϊνα για το αςφαλιςτικό. υναντθκικαμε ςτισ 

μεγάλεσ ανοιχτζσ ςυνεδριάςεισ των Επιτροπϊν Αγϊνα για το αςφαλιςτικό, ςτισ διαδθλϊςεισ και ςτθ μαηικι 

παρουςία ςτθν Ακινα, ςτισ καταλιψεισ ςτθν Σράπεηα Ελλάδοσ, ςτισ περιφρουριςεισ των δθμοπραςιϊν. 

 τουσ αγϊνεσ αυτοφσ, αναπτφξαμε αγωνιςτικοφσ δεςμοφσ, καταλάβαμε ότι αυτά που μασ ενϊνουν είναι 

περιςςότερα από αυτά που μασ χωρίηουν. Διαπιςτϊςαμε ότι θ επίκεςθ που δεχόμαςτε απαιτεί μια νζα 

αγωνιςτικι ενότθτα που κα υπερβαίνει παραταξιακζσ διαιρζςεισ του παρελκόντοσ. Σαυτόχρονα διαπιςτϊςαμε 

ότι το ΣΕΕ, όχι απλά δεν ςτάκθκε ςτο φψοσ του οργανϊνοντασ τουσ αγϊνεσ, αλλά πιςτό ςτο κεςμικό του ρόλο 

του ¨ςυμβοφλου¨ του κράτουσ (και των μνθμονιακϊν κυβερνιςεων), ιταν απζναντί μασ. 

Επίςθσ καταλάβαμε ότι θ επίκεςθ ςτουσ μθχανικοφσ, τμιμα τθσ γενικότερθσ επίκεςθσ ςτα ςυμφζροντα και τα 

δικαιϊματα τθσ εργαηόμενθσ κοινωνικισ πλειοψθφίασ, δεν ανατρζπεται από ζναν μόνο κλάδο όςο ςκλθροφσ 

αγϊνεσ και να διεξαγάγει. 

 υμπεράναμε ότι για να αποκροφςουμε τα μζτρα απαιτείται ςυνολικι ΑΝΑΣΡΟΠΗ τθσ πολιτικισ όλων των 

μνθμονιακϊν κυβερνιςεων, τθσ τρόικασ και τθσ Ε.Ε. και γι’ αυτό κα αγωνιςτοφμε μαηί με τθν υπόλοιπθ κοινωνία 

για τθν ανατροπι τουσ. 

Αφιςαμε ςτθν άκρθ τισ διαφορζσ μασ και από ¨μθδενικι βάςθ¨, με ανοιχτζσ διαδικαςίεσ βάςθσ και άμεςθσ 

δθμοκρατίασ, ςυγκροτιςαμε τθν ΑΝΑΣΡΟΠΗ με ςτόχο να ςυμβάλει ςτθν παραπάνω επιτακτικι αναγκαιότθτα. 

Η ΑΝΑΣΡΟΠΗ δεν είναι μια ςυνεργαςία παρατάξεων ι μια ¨εν κρυπτϊ¨ και χωρίσ αρχζσ ςυνεργαςία κομμάτων, 

παραγόντων, ςυμφερόντων. Είναι θ ςυμπαράταξθ των ¨αγωνιςτικϊν πτερφγων¨ όλων των παρατάξεων και 

κυρίωσ τθσ μεγαλφτερθσ μζχρι τϊρα παράταξθσ: τθσ ςυνειδθτισ αποχισ. 

 Η ΑΝΑΣΡΟΠΗ δεν είναι κομματικι παράταξθ – χωράει και ζχει αγωνιςτζσ μθχανικοφσ από όλουσ τουσ χϊρουσ – 

είναι όμωσ αιχμθρι πολιτικά. Λζει τα πράγματα με το όνομά τουσ. Καταδικάηει με ονοματεπϊνυμο τουσ 

υπεφκυνουσ τθσ λεθλαςίασ των αςφαλιςτικϊν ταμείων, τθσ άγριασ λιτότθτασ, τθσ περικοπισ του ΠΔΕ, τθσ 

ανεργίασ, τθσ ιδιωτικοποίθςθσ των πάντων, τθσ εξευτελιςτικισ υποβάκμιςθσ του ρόλου και του επαγγζλματοσ 

του μθχανικοφ: Μνθμονιακζσ κυβερνιςεισ ΝΔ, ΠΑΟΚ, ΔΗΜΑΡ, Σρόικα, ΕΕ, Σραπεηίτεσ, μεγάλοι επιχειρθματικοί 

πολυεκνικοί καταςκευαςτικοί όμιλοι. 

 Η ΑΝΑΣΡΟΠΗ είναι θ αντιμνθμονιακι, αντικυβερνθτικι, αντιΣΕΕ παράταξθ, που ¨πάνω από όλα¨ βάηει τα 

ςυμφζροντα τθσ πλειοψθφίασ των εργαηόμενων μθχανικϊν και πιςτεφει ότι θ μόνθ ελπίδα και λφςθ είναι οι 

ενωτικοί αγϊνεσ των μθχανικϊν και τθσ κοινωνίασ.  

 

 



    
  

 
Από τον «μφκο» τθσ ευθμερίασ, ςτο ολζκριο «κοφρεμα» δικαιωμάτων και κατακτιςεων  
 
     Μετά τθν αντιφατικι και επίπλαςτθ  «ανάπτυξθ» τθσ δεκαετίασ 2000-2010, ο μφκοσ τθσ ευθμερίασ του 
τεχνικοφ- καταςκευαςτικοφ  κλάδου ζρχεται να αποκαλυφκεί και να ςκάςει, προκαλϊντασ κραδαςμοφσ ςε 
ολόκλθρθ τθν Ελλθνικι Οικονομία. 
     O κλάδοσ των εργαηόμενων Μθχανικϊν, μιςκωτϊν και αυτοαπαςχολοφμενων, μαηί με τθν ςυντριπτικι 
πλειοψθφία τθσ κοινωνίασ, βρίςκεται ςτθ δίνθ του ςφγχρονου κοινωνικοφ ολοκαυτϊματοσ, που είναι 
επακόλουκο των πολιτικϊν των Μνθμονίων που υπζγραψαν οι τρεισ τελευταίεσ κυβερνιςεισ με τουσ πιςτωτζσ 
τθσ χϊρασ. 
    Είναι προφανζσ ότι αυτζσ οι πολιτικζσ ςτο όνομα τθσ «πολυπόκθτθσ»  δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ και τθσ 
εξυπθρζτθςθσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων  τθσ χϊρασ, ζχουν επιβάλει μια άνευ προθγουμζνου «εςωτερικι 
υποτίμθςθ» ςε κοινωνικά δικαιϊματα, μιςκοφσ και δθμοκρατικζσ κατακτιςεισ.  
    Είναι επίςθσ ςαφζσ πωσ τθν ίδια ςτιγμι που θ ανεργία, κυρίωσ των νζων ςυναδζλφων, ζχει πιάςει αδιανόθτα 
ποςοςτά, οι μιςκοί και οι αποδοχζσ ζχουν αποκτιςει χαρακτιρα  χαρτηιλικιοφ, και οι φορολογικζσ και 
αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του κακενόσ μασ είναι δυςκεϊρθτεσ, όλοι αυτοί που τα προθγοφμενα χρόνια, αλλά 
και ςιμερα, κερδοςκοποφςαν ςε βάροσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ, όχι μόνο μζνουν ςτο απυρόβλθτο, αλλά και 
επωφελοφνται  από τθν άνευ όρων εκποίθςθ του δθμόςιου και φυςικοφ πλοφτου του τόπου μασ. 
  
Ολόκλθρθ όμωσ θ ελλθνικι κοινωνία, βρίςκεται αντιμζτωπθ με αυτι τθ πολιτικι 
  
    Με τθν ανεργία να καλπάηει ςτο 28%, τθ μείωςθ μιςκϊν και ςυντάξεων, τθν κατάργθςθ των ςυλλογικϊν 
ςυμβάςεων εργαςίασ ςτο όνομα τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και των διορκωτικϊν αλλαγϊν. 
    Με το αςφαλιςτικό ςφςτθμα ςε πορεία πτϊχευςθσ και τα αποκεματικά των αςφαλιςτικϊν ταμείων να ζχουν 
καταλιξει ςτα χρθματοκιβϊτια των κερδοςκόπων. 
    Με τθν υγεία και θ παιδεία ςτθ μζγγενθ τθσ υποχρθματοδότθςθσ και το κοινωνικό κράτοσ ζνα βιμα πριν τθν 
κατάρρευςθ  
    Με τθν Ελλθνικι κοινωνία  ςτα όρια τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ.  
  
  
Ο κλάδοσ των μθχανικών ςτισ ςυνκικεσ τθσ κρίςθσ 
  
    Σο πλαίςιο που διαμορφϊκθκε κάτω από τισ ςυνκικεσ τθσ τρίχρονθσ φφεςθσ ιταν υπό διαπραγμάτευςθ πολφ 
πριν αρχίςουν να γίνονται ορατζσ οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ. 
    Όμως τθν τελευταία τριετία οι διαδικαςίεσ ιςοπζδωςθσ των δικαιωμάτων των Μθχανικϊν ζχουν πάρει 
χαρακτιρα “τςουνάμι”. Είμαςτε ιδθ αντιμζτωποι με: 

 Σθν απελευκζρωςθ του επαγγζλματοσ- κατάργθςθ των ελαχίςτων αμοιβϊν. 

 Σθν κατάργθςθ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων και δραματικι μείωςθ  μιςκϊν ςτο Δθμόςιο και ιδιωτικό 
τομζα. 

 Σθν αφξθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

 Σθν αφξθςθ τθσ φορολογίασ, μζςω των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν και του ΦΠΑ, τθν  κατάργθςθ του 
αφορολόγθτου ορίου, τθν επιβολι ζκτακτων φόρων και τζλουσ επιτθδεφματοσ, και τθ ςυνολικι αφξθςθ 
τθσ «λογιςτικισ» δαπάνθσ των αυτοαπαςχολοφμενων μζςω ενόσ δαιδαλϊδουσ φορολογικοφ 
κακεςτϊτοσ . 

 Σθν απϊλεια των αποκεματικϊν των αςφαλιςτικϊν ταμείων 

 Σθν επιβολι του μζτρου τθσ διακεςιμότθτασ ςτουσ Σεχνικοφσ του Δθμόςιου τομζα από τθ ςτιγμι που 
διϊκονται ποινικά  και πριν ακόμα κρικεί από τα δικαςτιρια θ ενοχι ι θ ακωότθτά τουσ. 
 

  

 Σθν κακιζρωςθ ςυνκθκϊν απόλυτθσ αναςφάλειασ δικαίου με τισ ςυνεχείσ, οριακζσ από πλευράσ 
ςυνταγματικότθτασ, νομοκετικζσ μεταβολζσ ςτουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ, πολεοδομίασ, 
ενζργειασ, εργατικοφ δικαίου κλπ, με αποτζλεςμα τθν πλιρθ απορρφκμιςθ και αναξιοπιςτία τθσ 
εργαςίασ του μθχανικοφ. 

 Σθν δραματικι ςυρρίκνωςθ του  ΠΔΕ, τθν ολοζνα αυξανόμενθ εκχϊρθςθ δθμόςιων υποδομϊν, 
πόρων και τθν διεκπεραίωςθ δθμόςιων ζργων μζςω ΔΙΣ, με ελάχιςτεσ ζωσ ανφπαρκτεσ εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ και ορκολογικισ  λειτουργίασ και πολλαπλάςιο κόςτοσ. 

 Σθν ςυςτθματικι αμφιςβιτθςθ τθσ επάρκειασ του διπλϊματοσ ωσ προςόν για τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματοσ, μζςω του νζου φροφτου τθσ «πιςτοποίθςθσ  ικανοτιτθτων» , μζςα από αςτείεσ 
εξετάςεισ,  και με υπαρκτό ςχζδιο για επζκταςθ τουσ ςε ολόκλθρο το επαγγελματικό πεδίο των 
μθχανικϊν. 

 Σθν διάλυςθ του δθμόςιου τομζα μζςα από τθν εξακλίωςθ των μθχανικϊν και τϊρα τελευταία τθν 
"κινθτικότθτα" και τισ απολφςεισ ϊςτε να διευρφνεται ςυνεχϊσ θ πίττα των απευκείασ ανακζςεων 
ςε "θμζτερουσ" -ιδιϊτεσ δθλαδι-  να επεκτείνεται ςυνεχϊσ θ ιδιωτικοποίθςθ των κακαρά δθμόςιων 
υπθρεςιϊν, μετακυλίοντασ αυτόματα το κόςτοσ ςτθν κοινωνία 

      
ε όλα αυτά το ΣΕΕ και θ θγεςία του δεν ζμεινε απλώσ παρατθρθτισ, αλλά αντικζτωσ ςυνζδραμε 
λειτουργώντασ ωσ Σεχνικόσ φμβουλοσ αλλά και ωσ “ςτρατθγικόσ” εταίροσ τθν εφαρμογι αυτών των 
πολιτικών 
 
      τθ Περιφζρεια Πελοποννιςου, το ΣΕΕ διοικικθκε από το χειρότερο προεδρείο όλων των εποχϊν. Δεν 
υπιρξε αγωνιςτικι κινθτοποίθςθ για το αςφαλιςτικό ι άλλα κορυφαία προβλιματα των μθχανικϊν, ςτα οποία θ 
πλειοψθφία που διοίκθςε το ΣΕΕ να μετάςχει, να εμψυχϊςει και να ςτθρίξει τα μζλθ του. Αντίκετα, ςε μερικζσ 
περιπτϊςεισ , λειτοφργθςε απροκάλυπτα απεργοςπαςτικά . Οι κυρίαρχεσ φιλοκυβερνθτικζσ δυνάμεισ 
περιορίςτθκαν ςτθ διαχείριςθ δθμοςίων ςχζςεων, και ςτο ρόλο του ταχυδρόμου εγκυκλίων του ΤΠΕΚΑ.Η 
Αντιπροςωπεία τθσ Περιφζρειασ αδρανοποιικθκε, οι μόνιμεσ επιτροπζσ του Επιμελθτθρίου υπολειτοφργθςαν 
και κατζλθξαν περικωριακζσ, και το μόνο που φάνθκε να ενδιαφζρει τθν απελκοφςα διοίκθςθ , ιταν το πωσ κα 
εξευτελίςει περιςςότερο το κεςμό με “χορθγοφσ” ςε άςτοχεσ θμερίδεσ και χλιαρζσ παρεμβάςεισ ςε ζντονα 
τοπικά ηθτιματα.  
 

Σο δθμοκρατικό ζλλειμμα  
 
        Σο ΣΕΕ είναι δθμόςιοσ φορζασ εποπτευόμενοσ τυπικά από τθν κυβζρνθςθ και διοικείται από όργανα που 
εκλζγονται από κακολικι εκλογικι διαδικαςία. κοπόσ του είναι θ προαγωγι τθσ επιςτιμθσ ςτουσ τομείσ που 
ςχετίηονται με τισ ειδικότθτεσ των μελϊν του, τθσ τεχνικισ και τθσ τεχνολογίασ γενικά και τθν αξιοποίθςι τουσ 
για τθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ αειφορίασ και τθσ 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
        Η ςυμπλιρωςθ των ογδόντα χρόνων φπαρξθσ του είναι ζνα καλό χρονικό ςθμείο για να δοφμε αν 
εξακολουκεί να υπθρετεί τουσ ςκοποφσ του. Για να γίνει αυτό οφείλουμε να  ξεκακαρίςουμε τι είναι για μασ θ 
«χϊρα»: Είναι θ κοινωνία ι είναι θ κυβζρνθςθ με τουσ κατά καιροφσ εντολείσ τθσ;  Ο τρόποσ που αυτό 
παρεμβαίνει ςτα πράγματα και γενικά θ όλθ παρουςία του ςτθν Ελλάδα του 2013 δείχνουν πωσ τισ τελευταίεσ 
μια ι δφο δεκαετίεσ το ΣΕΕ είναι όργανο τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ και  απομακρφνεται με αργό αλλά ςτακερό 
ρυκμό από τα κζντρα ενδιαφζροντοσ των μθχανικϊν που είναι ςυνυφαςμζνα με αυτά τθσ κοινωνίασ.  
     Αυτό οφείλεται κατά τθν γνϊμθ μασ ςτισ διοικιςεισ του και ςτθν απουςία τθσ μεγάλθσ μάηασ των μθχανικϊν 
από τισ διεργαςίεσ του. Οι μεν εκλογζσ αναδεικνφουν τισ Αντιπροςωπείεσ του ΣΕΕ και των περιφερειακϊν 
τμθμάτων του με απλι αναλογικι και με απόλυτα δθμοκρατικό τρόπο, αλλά ςτθν φάςθ κατά τθν οποία οι 
αντιπροςωπείεσ  εκλζγουν τισ διοικοφςεσ επιτροπζσ, τουσ προζδρουσ τουσ και τισ νομαρχιακζσ επιτροπζσ θ 
ςφνκεςθ των οργάνων και θ ανάκεςθ ρόλων ουςιαςτικϊν ι μθ ςτα πρόςωπα, είναι προϊόν παραςκθνιακϊν 
διαβουλεφςεων ανάμεςα ςε θγετίςκουσ των παρατάξεων. 

 

Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ δεν μασ απομζνει παρά να δώςουμε τθ μάχθ τθσ επιβίωςθσ μασ κζτοντασ υπό 

αμφιςβιτθςθ το ίδιο το ΣΕΕ και τθν ςθμερινι θγεςία του ωσ ςυςτατικό ςτοιχείο αυτών των πολιτικών που 

τρία χρόνια τώρα διαλφουν τθν κοινωνία και μαηί τθσ και όλουσ εμάσ τουσ Μθχανικοφσ. 
 


