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               Ακινα, 04 Φεβρουαρίου 2014 

 

Σα τζςςερα τελευταία χρόνια ηιςαμε τθν πιο βίαιθ υποβάκμιςθ τθσ ηωισ μασ, του 

επαγγζλματοσ μασ, των κοινωνικϊν κεκτθμζνων, του Φορζα μασ και των 

κοινωνικοςυνδικαλιςτικϊν Φορζων και τθσ δθμοκρατίασ. 

Ηιςαμε μαηί με όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ μασ, θ οικονομικι κρίςθ να μεταςχθματίηεται ςε 

υποβάκμιςθ του κοινοβουλίου και των κεςμϊν τθσ χϊρασ μασ, ςε μθδενιςμό του 

κοινωνικοφ διαλόγου, ςε ςπίλωςθ των ςυλλογικοτιτων, ςε λθςτεία των αςφαλιςτικϊν 

ταμείων, ςε ςυνεχείσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ χωρίσ τθν πάταξθ τθσ μεγάλθσ 

φοροδιαφυγισ και παραοικονομίασ. 

Ηιςαμε ωσ κλάδοσ τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ αλλά και τθσ κεςμικισ 

κατάπτωςθσ: 

 τα ιδιωτικά ζργα ζφταςαν ςε μθδενικι δραςτθριότθτα 

 θ ανεργία ξεπζραςε κάκε όριο 

 οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και θ φορολογία ςπρϊχνουν κάκε μζρα χιλιάδεσ πολίτεσ 

κακϊσ και ςυναδζλφουσ μασ ςτο περικϊριο, τθν απόγνωςθ, τθν ξενιτιά, ςτθν ζξοδο 

από το επάγγελμα 

 νεοφιλελεφκεροι δογματιςμοί και πειραματιςμοί εφαρμόςτθκαν, όπωσ το δικεν 

άνοιγμα των επαγγελμάτων, ενάντια ςε κάκε λογικι ξεφτιλίηοντασ τθν 

επιςτθμονικι εργαςία, δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ φοροδιαφυγισ και ζκπτωςθσ ςτθν 

ποιότθτα μελετϊν και ζργων και ςτθν αςφάλεια των πολιτϊν 

 οι μθνιαίεσ αλλαγζσ τθσ πολεοδομικισ και τεχνικισ (παρεμπιπτόντωσ και 

φορολογικισ) νομοκεςίασ ζχουν δθμιουργιςει ςυνκικεσ χάουσ και αδιαφάνειασ, 

τελματϊνοντασ και τα λίγα ιδιωτικά ζργα που υπάρχουν 

 ο χωροταξικόσ και πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ, θ προςταςία του αςτικοφ και του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ, οι προδιαγραφζσ μελετϊν και ζργων, οι αξιόπιςτοι 

ζλεγχοι, το νομοκετικό πλαίςιο για τθν παφςθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ αντί να 

εκςυγχρονιςτοφν και να αναβακμιςτοφν, αντικαταςτάκθκαν από φωτογραφικζσ 

διατάξεισ, αντιςυνταγματικοφσ νόμουσ και κατάργθςθ των διαδικαςιϊν ελζγχου 

των ςυνταγματικϊν επιταγϊν 

 θ δθμόςια διοίκθςθ, οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ και τα πολεοδομικά γραφεία 

αποδομικθκαν  και ςκόπιμα υποβακμίςτθκαν ςε ανκρϊπινο δυναμικό, κατάρτιςθ 

και υλικοτεχνικι υποδομι 

 το αςφαλιςτικό κεςμικό πλαίςιο αντί να ςτζκεται αρωγόσ ςτα προβλιματα των 

αςφαλιςμζνων λειτουργεί ωσ τιμωρόσ ςε όςουσ ζχουν πραγματικζσ ανάγκεσ και 

προβλιματα. Αρκεί να δοφμε τα ςτοιχεία με άνω του 50% των μθχανικϊν 

ελεφκερων επαγγελματιϊν να μθν ζχει ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, οι 
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καταςχζςεισ και θ προςωποκράτθςθ για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ είναι προ των 

πυλϊν 

 θ ςτοχοποίθςθ του Φορζα και τθσ ΔΕ ακόμθ και με ποινικοποίθςθ τθσ 

ςυνδικαλιςτικισ μασ δράςθσ 

 θ πλιρθσ παράκαμψθ του κοινωνικοφ διαλόγου μετά από τθν εποχι του 

προςχθματικοφ διαλόγου δια τθσ δικεν διαβοφλευςθσ (τα /Ν του ΤΠΕΚΑ, τα 

μακαίνουμε από δθμοςιογράφουσ και ομάδεσ ςυμφερόντων) 

Είναι προφανζσ ότι ς’ αυτι τθν εκνικι και κλαδικι τραγωδία οφείλουμε να αντιςτακοφμε. 

Οφείλουμε να μθν ενδϊςουμε ςε πιζςεισ και να διατθριςουμε τθν αξιοπρζπειά μασ , 

προςωπικι και κεςμικι. 

Οφείλουμε, επίςθσ, ιδιαίτερα ςιμερα, να παράγουμε κζςεισ και προτάςεισ των 

πραγματικϊν και αναγκαίων αλλαγϊν και μεταρρυκμίςεων, που ζχει ανάγκθ θ χϊρα. 

Οφείλουμε να παλζψουμε για τθ διάςωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου και των ςυλλογικϊν 

εκφράςεων των Μθχανικϊν και να αναβακμίςουμε τον κεςμικό Ρόλο του ΣΕΕ. 

Οφείλουμε να μθν κλείςουμε τα μάτια ςτισ χκεςινζσ ςτρεβλϊςεισ, να μθν ανεχκοφμε τισ 

ςθμερινζσ δογματικζσ αγκυλϊςεισ και τισ αδιαφανείσ διαδικαςίεσ, που υπάρχουν.  

Οφείλουμε να αγωνιςτοφμε για τα δίκαια αιτιματα του κλάδου μασ. 

το άμεςο μζλλον, το ΣΕΕ και ο Κλάδοσ ζχει να αντιμετωπίςει μεγάλα κζματα που κζτουν 

ςε κίνδυνο το δθμόςιο ςυμφζρον, το επάγγελμα του Μθχανικοφ, το ΣΕΕ, τον αςφαλιςτικό 

μασ Φορζα. 

Ζχουμε να αντιμετωπίςουμε, ςφμφωνα με τισ κυβερνθτικζσ προκζςεισ: 

1. Σθν κατάργθςθ του 2% και 1‰ υπζρ ΣΜΕΔΕ, που ςθμαίνει διπλαςιαςμό των 

ςθμερινϊν πάγιων ειςφορϊν, το ΚΕΑΟ και τισ αυξιςεισ 

2. Σθν απαξίωςθ ι τθν κατάργθςθ τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από τθν 

επιχειροφμενθ «δικεν» αντιμετϊπιςθ των αποκλειςτικϊν δραςτθριοτιτων (βλζπε 

Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ ΦΕΚ Β’ 176 /2014 επιςυνάπτεται) και 

τθσ Β’ φάςθσ του «δικεν» ανοίγματοσ των επαγγελμάτων (βλζπε Επιςτολι ΙΟΒΕ ΑΠ 

ΣΕΕ 3039/2014 επιςυνάπτεται) 

3. Σθν κατάργθςθ των Μθτρϊων Δθμοςίων Ζργων 

4. Σθν ζνταξθ ςτο επίπεδο 6 των διπλωματοφχων Μθχανικϊν (πρόταςθ ΕΟΠΠΕΠ) 

5. Σθν κατάργθςθ των μθχανιςμϊν ελζγχου και ςθμαντικϊν Φορζων για τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ τθσ Χϊρασ (ΟΡΑ, ΟΡΘ, ΙΟΚ κλπ) 

6. Σθν απαξίωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

7. Σθ ςυνζχιςθ των αποςπαςματικϊν πελατειακϊν νομοκετθμάτων ςτο χωροταξικό, 

πολεοδομικό, περιβαλλοντικό πλαίςιο (νζο Ν ΤΠΕΚΑ για ιδιωτικζσ πολεοδομιςεισ, 

τροποποιιςεισ ΝΟΚ κλπ) 

8. Σθν παντελι ζλλειψθ κοινωνικισ προςταςίασ εργαςιακοφ πλαιςίου και μθχανιςμϊν 

ςτιριξθσ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν 
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Σα παραπάνω είναι λίγα από όςα ζχουν παραγραμματιςκεί, για αυτό και ςιμερα είναι πιο 

επιτακτικι από ποτζ θ ανάγκθ ενόσ ΣΕΕ που κα ςυνεχίςει, διορκϊνοντασ τα λάκθ του 

παρελκόντοσ, ωσ ακθδεμόνευτοσ επιςτθμονικόσ κοινωνικόσ Φορζασ που υπθρετεί τθ χϊρα, 

ςτθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ ευθμερίασ, το δθμόςιο ςυμφζρον, τον πολίτθ, τα Μζλθ του, 

τον επαναπροςδιοριςμό του κϊδικα αξιϊν και τθν επανάκτθςθ του κφρουσ και του Ρόλου 

των Θεςμϊν, ενόσ ΣΕΕ που δεν κα μετατραπεί ςε ενεργοφμενο είτε κυβερνθτικϊν 

υπαλλιλων και κυβερνθτικϊν ςυνδικαλιςτϊν είτε όςων κζλουν και επιχειροφν να το 

μετατρζψουν ςε ςυνδικάτο διαμαρτυρίασ 

 

Θ διακιρυξθ τθσ ΔΘΤΜ, οι δθλωμζνεσ αρχζσ μασ, θ προςωπικι μασ πορεία και ςτάςθ και 

οι προαναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ μασ οδθγοφν ςτο να ανταποκρικοφμε κετικά τόςο ςτο 

κάλεςμα τθσ ΔΘΠΑΜ, για ζνα διάλογο πάνω από το τραπζηι για τθ ςυγκρότθςθ των 

οργάνων του ΣΕΕ όςο και τθσ ΕΛΕΜ, που κζτει μια κακαρι ςτάςθ ενάντια ςτισ πολιτικζσ και 

ςτα πρόςωπα, που μασ ζφεραν εδϊ. 

ε αυτό το πλαίςιο οφείλουμε να κατακζςουμε τισ προτάςεισ μασ, το προγραμματικό 

πλαίςιο και τθ δράςθ για το ΣΕΕ και τθν ςυγκρότθςθ των οργάνων διοίκθςθσ. 

Δθλϊνουμε ότι θ ςυμμετοχι μασ ςτα όργανα διοίκθςθσ, με τθ διεκδίκθςθ του Προζδρου 

του ΣΕΕ, κα επιχειρθκεί με προαπαιτοφμενθ τθ μθ ςυνεργαςία με κυβερνθτικζσ λογικζσ, 

πρακτικζσ, παρατάξεισ και πρόςωπα. 

 Με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ υλοποίθςθσ για τθ διάςωςθ και κεςμικι κωράκιςθ του 

ΣΕΕ 

 Με ςυγκεκριμζνουσ τομείσ κεςμικϊν πρωτοβουλιϊν και παρεμβάςεων   

 Με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθν κινθματικι και κοινωνικι δράςθ του ΣΕΕ 

Αλλά και με μια άλλθ λειτουργία και τρόπο διοίκθςθσ, ϊςτε να υπάρχει ςυλλογικι δράςθ 

και διοίκθςθ, ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ, τακτικόσ απολογιςμόσ και ενθμερωτικζσ 

δράςεισ προσ όλουσ τουσ υναδζλφουσ και τθν Ελλθνικι Κοινωνία. 

υγκεκριμζνα: 

Α. Πρόταςη λειτουργίασ και διοίκηςησ 

1. Σο Προεδρείο τθσ ΔΕ κα λειτουργεί ωσ Όργανο και κα αποφαςίηει τισ ειςθγιςεισ 

προσ τθ ΔΕ 

2. Οι ΜΕ του ΣΕΕ κα είναι κεματικζσ και ςε ςυντονιςμό με τθν Κεντρικι 

Αντιπροςωπεία 

3. Σα Μζλθ τθσ ΔΕ και του Προεδρείου τθσ Αντιπροςωπείασ κα ζχουν μονοςιμαντεσ 

αρμοδιότθτεσ, υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 

4. Θ λειτουργία τθσ Αντιπροςωπείασ και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ κα πρζπει να 

ανακεωρθκεί, ϊςτε να γίνει ουςιϊδθσ και αποτελεςματικι και να αξιοποιεί το 

ςφνολο των Αντιπροςϊπων  
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5. Κακιερϊνονται θ διεξαγωγι δθμοψθφιςμάτων για πολφ κρίςιμα ηθτιματα του 

κλάδου και θ διαβοφλευςθ των ειςθγιςεων τθσ ΔΕ προσ τθν Αντιπροςωπεία του 

ΣΕΕ 

6. Κακιερϊνεται ο απολογιςμόσ τθσ δράςθσ τθσ ΔΕ και τθσ Αντιπροςωπείασ ανά 

εξάμθνο, που δθμοςιοποιείται 

7. Επανεξετάηονται τα κζματα των αςυμβιβάςτων των Μελϊν των Οργάνων του ΣΕΕ 

ςε ςχζςθ με διακριτζσ κρατικζσ κζςεισ, του πεικαρχικοφ πλαιςίου, του χρόνου τθσ 

κθτείασ των Οργάνων του ΣΕΕ και των δράςεων ενθμζρωςθσ των Μθχανικϊν 

8. υντάςςεται κανονιςμόσ για τισ εκπροςωπιςεισ του ΣΕΕ κακϊσ και υποςτθρικτικοί  

και ελεγκτικοί μθχανιςμοί  

 

Β. Πρόταςη δράςεων για τη θεςμική θωράκιςη και φπαρξη του ΤΕΕ και των ςυλλογικών 

Φορζων των Μηχανικών 

Θ άμεςθ υλοποίθςθ δράςεων για τθ κεςμικι κωράκιςθ  του ΣΕΕ, τθν οικονομικι του 

αυτοτζλεια και τθν υποβοικθςθ των ςυλλογικϊν Φορζων των Μθχανικϊν πρζπει να 

αποτελζςει το κφριο μζλθμα των Οργάνων Διοίκθςθσ του ΣΕΕ, ςε αυτιν τθ κθτεία. 

Μετά τθν κατάργθςθ του 2% και του 1‰ υπζρ ΣΕΕ είναι γνωςτό ότι τα οικονομικά του ΣΕΕ 

ανζρχονται ςτο ¼ των προ κρίςθσ προχπολογιςμϊν. 

Θ νομοκζτθςθ τθσ δυνατότθτασ του ΣΕΕ να λειτουργεί ωσ Τπθρεςία μια ςτάςθσ για τισ 

τεχνικζσ εταιρείεσ, θ υλοποίθςθ και θ λειτουργία θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και θ τιρθςθ 

Μθτρϊων Σεχνικϊν Επαγγελμάτων αποτελεί κεςμικι κωράκιςθ του ΣΕΕ, οικονομικά ζςοδα 

για τισ δράςεισ του και τθν υποβοικθςθ των ςυλλογικϊν Φορζων των Μθχανικϊν.  Οι 

δράςεισ αυτζσ, για να υλοποιθκοφν άμεςα απαιτοφν επαγγελματικι και αξιόπιςτθ 

εναςχόλθςθ και βρίςκονται ςτον αντίποδα τθσ άποψθσ για αφξθςθ των ςυνδρομϊν των 

Μελϊν του ΣΕΕ. 

Θ εξειδίκευςθ των αρμοδιοτιτων και των δυνατοτιτων που νομοκετικθκαν για τθ 

λειτουργία Φορζα Πιςτοποίθςθσ Σεχνικϊν Επαγγελμάτων, Φορζα Προδιαγραφϊν, 

Σιμολογίων και παρακολοφκθςθσ των τιμϊν δομικϊν υλικϊν και τθσ καταςκευαςτικισ 

δραςτθριότθτασ (το καταργθμζνο ΙΟΚ) και ςχετικϊν δράςεων, κα γίνει από τα Όργανα του 

ΣΕΕ αναηθτϊντασ τισ μζγιςτεσ δυνατζσ πλειοψθφίεσ. 

το ίδιο πλαίςιο εντάςςεται θ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των εγκεκριμζνων τεχνικϊν 

δελτίων και προγραμμάτων που αφοροφν: 

• Αδειοδότθςθ μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων (βιοτεχνιϊν – βιομθχανιϊν)  

• Θλεκτρονικι ταυτότθτα κτιρίου (ςε αναμονι τριϊν χρόνων τθσ ζκδοςθσ του ΠΔ από 

το ΤΠΕΚΑ) 

• Ψθφιοποίθςθ Μθτρϊου ΣΕΕ  

• Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ αμοιβϊν διαχείριςθσ ζργων & μελετϊν (προ εφαρμογισ 

τθσ ΤΑ για ςυμβατικό προχπολογιςμό ζργων) 
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• Τλοποίθςθ Σεχνικοφ Δελτίου για ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ και τθλεδιάςκεψθ  

• Αναβάκμιςθ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ για τισ προκθρφξεισ ζργων και μελετϊν 

• Δθμιουργία θλεκτρονικισ εφαρμογισ που ςε ςυνδυαςμό με τθν πφλθ ΕΡΜΘ κα 

παρζχει ψθφιακι υπογραφι ςε όλουσ τουσ μθχανικοφσ, ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα.  

Ζχουν ιδθ εγκρικεί οι πρϊτεσ 500 ψθφιακζσ υπογραφζσ 

• Δθμιουργία  θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ωσ πφλθ προϊκθςθσ ελλθνικϊν προϊόντων 

και κτθρίων Μθχανικϊν 

• Ενιαίο λογιςτικό ςφςτθμα για το ΣΕΕ και τα περιφερειακά τμιματα 

Επίςθσ, ζχουν  ςυνταχκεί Σεχνικά Δελτία για τισ παρακάτω δράςεισ που με τθν ζγκριςι τουσ 

πρζπει να υλοποιθκοφν: 

• Ψθφιοποίθςθ αρχείων Πολεοδομιϊν 

• Ψθφιοποίθςθ χαρτϊν Πολεοδομιϊν 

• Καταγραφι των ΓΠ και ΧΟΑΠ ςε όλθ τθ χϊρα 

• Μετάφραςθ προτφπων και ςφνταξθ εκνικϊν προςαρτθμάτων 

• Δθμιουργία ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ και μθτρϊων πραγματογνωμόνων και 

εκτιμθτϊν Μθχανικϊν 

• Μθτρϊο ελεγκτϊν περιβάλλοντοσ και ελεγκτϊν μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων 

 

Γ. Κινηματικζσ δράςεισ- Θεςμικζσ παρεμβάςεισ 

Είναι γνωςτζσ οι αρμοδιότθτεσ και ο κεςμικόσ ρόλοσ του ΣΕΕ για τθ διαςφάλιςθ του 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, αλλά και για τουσ όρουσ που αςκείται το επάγγελμα του 

Μθχανικοφ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ. 

Με βάςθ τα παραπάνω, το ΣΕΕ οφείλει να ςυνεχίςει  κεςμικζσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο 

προτάςεων, γνωμοδοτιςεων και δράςεων για τουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ του, ςτθν 

προαγωγι τθσ επιςτιμθσ και ςτθν προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

Οφείλει ταυτόχρονα να παλζψει με όλεσ του τισ δυνάμεισ, ιδιαίτερα ςε εποχζσ κρίςθσ, 

μζςω νομικϊν πρωτοβουλιϊν και προςφυγϊν, αλλά κυρίωσ κινθματικϊν δράςεων για τθν 

προάςπιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, του κράτουσ δικαίου, του κοινωνικοφ κράτουσ και 

τθσ Δθμοκρατίασ. 

Με ευκφνθ του Προεδρείου τθσ ΔΕ κα ςυγκαλείται τακτικά, μια φορά κάκε δίμθνο, 

διαπαραταξιακι ςυνεδρίαςθ και κάκε μινα ςυνεδρίαςθ όλων των επαγγελματικϊν, 

επιςτθμονικϊν και ςυνδικαλιςτικϊν Φορζων των Μθχανικϊν για κοινζσ δράςεισ και 

ςυντονιςμό των κεςμικϊν παρεμβάςεων, των νομικϊν προςφυγϊν και των κινθματικϊν 

δράςεων. 
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τόχοσ θ ενεργοποίθςθ και ενδυνάμωςθ όλων των Φορζων των Μθχανικϊν αλλά και θ 

ενθμζρωςθ και μαηικοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ των Μθχανικϊν ςτουσ Φορείσ τουσ και ςτισ 

πρωτοβουλίεσ του ΣΕΕ. 

 

Δ. Σχζδιο για την Παραγωγική Αναςυγκρότηςη τησ χώρασ 

Σο μεγαλφτερο ζλλειμμα τθσ χϊρασ είναι ζνα εκνικό χζδιο για τθν παραγωγικι τθσ 

αναςυγκρότθςθ. 

Ζνα χζδιο που κα αξιοποιεί τα πλεονεκτιματα τθσ Χϊρασ, κα ιεραρχεί τισ προτεραιότθτεσ, 

κα εντοπίηει τισ δυςλειτουργίεσ για τθν υλοποίθςθ των πραγματικά αναγκαίων αλλαγϊν και 

μεταρρυκμίςεων και κα δίνει ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ, ϊςτε θ Χϊρα να αποκτιςει επαρκι 

παραγωγικι βάςθ, με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, ςτον άνκρωπο και ςτισ ςυνταγματικζσ 

επιταγζσ. 

Ζνα χζδιο που κα ιεραρχεί τισ προτεραιότθτεσ των δθμοςίων ζργων, για να υπθρετιςει τθν 

παραγωγικι αναςυγκρότθςθ. 

Ζνα ςχζδιο που κα υπθρετεί τθ Χϊρα και το δθμόςιο ςυμφζρον. 

Σο ΣΕΕ ζχει χρζοσ απζναντι ςτον ελλθνικό λαό, ςτθν ιςτορία του και ςτα Μζλθ του να 

ςυνειςφζρει και να επιχειριςει τθ ςφνταξθ του χεδίου για τθν παραγωγικι 

αναςυγκρότθςθ τθσ Χϊρασ. 

Ζχουμε χρζοσ να δϊςουμε τθ δικι μασ πρόταςθ ωσ αντίβαρο ςτισ ανάλγθτεσ 

αντιαναπτυξιακζσ πολιτικζσ που αποδομοφν τθ Χϊρα, τον παραγωγικό τθσ ιςτό, τθν 

κοινωνικι τθσ ςυνοχι και τθ κζτουν αιϊνιο ζρμαιο των αγορϊν και των ςυμφερόντων των 

δανειςτϊν τθσ. 

Σο εγχείρθμα αυτό οφείλει να ζχει τομεακι αλλά και περιφερειακι διάςταςθ, να επιβάλει 

τθν αειφόρο ανάπτυξθ και να κινθτοποιιςει όλουσ τουσ Μθχανικοφσ, όλεσ τισ υγιείσ 

παραγωγικζσ δυνάμεισ τθσ Χϊρασ. 

Ο εκνικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ ζρχεται ςτον 

αντίποδα τθσ ςθμερινισ πολιτικισ χαρίςματοσ ανεκτίμθτων δθμόςιων δικτφων (ΑΔΜΘΕ, 

ΔΕΦΑ κλπ), του μθδενιςμοφ του ΠΔΕ, τθσ λογικισ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ δια τθσ μείωςθσ 

του  εργατικοφ κόςτουσ (δθλαδι των αμοιβϊν μασ, του κοινωνικοφ κράτουσ, των δθμόςιων 

επενδφςεων), τθσ ςπατάλθσ του ΕΠΑ ςε ϊριμα αντί για χριςιμα ζργα. 

Ζρχεται ςτον αντίποδα τθσ περιβαλλοντικισ καταςτροφισ, του χωροταξικοφ και 

πολεοδομικοφ χάουσ, τθσ απαξίασ των Ελλινων επιςτθμόνων, των κεςμϊν, του κράτουσ 

δικαίου. 

Μετά τθ ςυγκρότθςθ των Οργάνων του ΣΕΕ, πρζπει να εκπονθκοφν τα βαςικά τομεακά 

ςχζδια για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ και να ακολουκιςουν οι 

εξειδικεφςεισ και ο εμπλουτιςμόσ από τα Περιφερειακά Σμιματα. 
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Είναι, επίςθσ, ςθμαντικό να επιδιωχκεί θ ςυνεργαςία με άλλουσ επιςτθμονικοφσ, 

κοινωνικοφσ και ςυνδικαλιςτικοφσ Φορείσ για τθ διαμόρφωςθ των τελικϊν προτάςεων. 

Θ προςπάκεια αυτι προχποκζτει τθν ενεργοποίθςθ υναδζλφων και Επιςτθμόνων από τθν 

ακαδθμαϊκι κοινότθτα, από τον επαγγελματικό Χϊρο και από τθ δθμόςια διοίκθςθ και 

αποτελεί τθ μζγιςτθ ςυνειςφορά του ΣΕΕ ςτουσ Μθχανικοφσ και ςτον ελλθνικό λαό.   


