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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ 

Σφνταγμα της Ελλάδας: 

Άρθρο 120 (παλαιό άρθρο 114), Ακροτελεφτια διάταξη 

«…. 2. Ο ςεβαςμόσ ςτο φνταγμα και τουσ νόμουσ που ςυμφωνοφν με αυτό και θ αφοςίωςθ 

ςτθν Πατρίδα και τθ Δθμοκρατία αποτελοφν κεμελιϊδθ υποχρζωςθ όλων των Ελλινων. 

…. 4. Η τιρθςθ του υντάγματοσ επαφίεται ςτον πατριωτιςμό των Ελλινων, που 

δικαιοφνται και υποχρεοφνται να αντιςτζκονται με κάκε μζςο εναντίον οποιουδιποτε 

επιχειρεί να το καταλφςει με τθ βία» 

 

Η Κυβζρνθςθ αποκάλυψε πλζον όλεσ τισ προκζςεισ τθσ ακολουκϊντασ μια τακτικι 

επίδειξθσ δφναμθσ, άκαμπτθσ ςτάςθσ και αδιαλλαξίασ όχι μόνο με τθν κοινωνία και τουσ 

Φορείσ αλλά και μζςα ςτο Κοινοβοφλιο, προωκϊντασ πλικοσ αντιςυνταγματικϊν 

διατάξεων και πρωτοφανϊν διαδικαςιϊν.  

Μια τακτικι που υφάρπαξε οριακι ζγκριςθ του Άρκρου Μόνου, του άρκρου:  

 τθσ παράδοςθσ τθσ Χϊρασ,  

 τθσ εξακλίωςισ μασ,  

 του ξεπουλιματοσ,  

 τθσ ςυνεχιηόμενθσ φφεςθσ,  

 τθσ καταπάτθςθσ των κφριων ςυνταγματικϊν άρκρων και προςβολϊν τθσ 

κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ, 

 τθσ απϊλειασ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ, 

Σο Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΣΕΕ) και οι Μθχανικοί βρζκθκαν ςτο επίκεντρο τθσ 

ςτόχευςθσ τθσ Κυβζρνθςθσ και των μνθμονιακϊν επιλογϊν.   

Είναι, άλλωςτε, άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ ο Ρόλοσ του Μθχανικοφ με τθν παραγωγι και τθν 

ανάπτυξθ, τθν πρόοδο, τθν αςφάλεια των καταςκευϊν, τθν ευκφνθ, τθν κοινωνικι 

ευθμερία.   

Είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ ο Ρόλοσ του ΣΕΕ με τθν ανάπτυξθ, τθν προάςπιςθ του 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ αςφάλειασ του πολίτθ 

και των καταςκευϊν και τθσ υπεράςπιςθσ του κράτουσ δικαίου, των δθμοκρατικϊν 

διαδικαςιϊν, τθσ αξιοπρζπειασ των πολιτϊν και των επιςτθμόνων. 



Βριςκόμαςτε ςτον αντίποδα τθσ πολιτικισ τθσ φφεςθσ, τθσ ανεργίασ, του ξεχαρβαλϊματοσ 

τθσ παραγωγικισ δομισ, τθσ ιςοπζδωςθσ κεςμϊν και ανκρϊπινων ηωϊν.  

Αποτελοφμε τον άλλο πόλο κοινωνικισ πολιτικισ και επιςτθμονικισ κεϊρθςθσ, από αυτόν 

τθσ ιδεολογίασ κεοποίθςθσ τθσ αγοράσ, τθσ δικεν ανάπτυξθσ που κα ζρκει ωσ ςυνζπεια τθσ 

εξακλίωςθσ των εργαηομζνων, τθσ μείωςθσ οικονομικϊν και κεςμικϊν αξιϊν, των 

υπερκερδϊν μεταπρατικϊν ςυμφερόντων. 

Αποτελοφμε τισ κοινωνικζσ και επιςτθμονικζσ δυνάμεισ που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο των 

δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, του ςεβαςμοφ κανόνων και αξιϊν, τθσ τιρθςθσ και προςταςίασ 

των ςυνταγματικϊν επιταγϊν και είναι αναπόφευκτο να ςυγκρουςτοφμε με όςουσ 

λειτουργοφν ςτθ βάςθ του δόγματοσ «ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα».  ε όςουσ επικαλοφνται 

ότι, για να βγοφμε από τθν κρίςθ, για να επιβλθκοφν τα μζτρα ςτθν κοινωνία και ςτο 

Κοινοβοφλιο δεν διςτάηουν εδϊ και τρία χρόνια να τςαλαπατοφν το φνταγμα, να 

ςπρϊχνουν τισ ηωζσ μασ ςτθν ακλιότθτα και τθν περικωριοποίθςθ, να ιςοπεδϊνουν το 

παραμικρό ίχνοσ προςωπικισ και εκνικισ περθφάνιασ και αξιοπρζπειασ, να διαλφουν 

κεςμοφσ και κοινωνικζσ κατακτιςεισ που δεν άγγιξαν από τον Ελευκζριο Βενιηζλο ζωσ 

ςιμερα δφο δικτατορίεσ και μια κατοχικι Κυβζρνθςθ. 

Είναι αναπόφευκτθ, λοιπόν, θ ςφγκρουςθ των Μθχανικϊν με τουσ μεταπράτεσ.  

Και επομζνωσ, θ ςφγκρουςθ του ΣΕΕ με τουσ εκπροςϊπουσ των μεταπρατϊν: τθν τρόικα, 

τον ΕΒ και τθν παρζα τουσ. 

Δυςτυχϊσ, και αυτι θ Κυβζρνθςθ, παρά τισ προεκλογικζσ εξαγγελίεσ περί του αντικζτου 

όλων των κομμάτων που τθ ςτθρίηουν, ςυνεχίηει τθν πρακτικι τθσ εκτζλεςθσ διαταγϊν τθσ 

τρόικασ και του ΕΒ και τθσ εκτζλεςθσ των εργαηόμενων, τθσ κοινωνίασ και τθσ Χϊρασ μασ. 

Δεν πζραςε οφτε μια θμζρα από τθν ψιφιςθ του Άρκρου Μόνου από τισ κωμικζσ 

παρεμβάςεισ, τοποκετιςεισ και τακτικζσ τθσ Κυβζρνθςθσ με πρωταγωνιςτι τον Τπουργό 

Οικονομικϊν και ιρκε το επόμενο μινυμα «δεν βγαίνει το πρόγραμμα, δεν κα πάρετε 

ολόκλθρθ τθ δόςθ ι κα τθν πάρετε, όταν το χρζοσ είναι βιϊςιμο». 

Δεν πζραςε οφτε μια θμζρα από το Άρκρο Μόνο που εκτόσ τθσ δικισ μασ δυςτυχίασ κρφβει 

«δουλίτςεσ» και υπερκζρδθ ςυγκεκριμζνων ςυμφερόντων, όταν πιραμε το μινυμα των 

δανειςτϊν ότι δεν φκάνει. 

Δεν πζραςε μια θμζρα από το Άρκρο Μόνο που υλοποιοφνται τα πιο ςκλθρά μζτρα και οι 

απολφςεισ από τον Δθμόςιο Σομζα.  Ξεκινοφν με απολφςεισ από όςουσ είναι Δθμόςιοι 

Τπάλλθλοι υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και εξαιροφν νοςοκομεία, αςφαλιςτικοφσ Φορείσ και 

τθ Γενικι Γραμματεία Πολιτιςμοφ!!! Γιατί άραγε; Είναι μικρότερθσ ςθμαςίασ οι υπόλοιπεσ 

Γενικζσ Γραμματείεσ, οι παιδικοί ςτακμοί, τα γθροκομεία, οι κοινωνικζσ υποδομζσ; ε 

αντίκετθ λογικι, προβλζπουν για όςουσ Δθμόςιουσ Τπαλλιλουσ ζχει γίνει μινυςθ ι αγωγι 

να κζτονται ςε αργία εντόσ τριθμζρου.  Ρωτάμε τουσ εμπνευςτζσ και τουσ εφαρμοςτζσ 

αυτισ τθσ πολιτικισ, όποιοσ κάνει μινυςθ για οποιοδιποτε λόγο ςε Δθμόςιο Τπάλλθλο  κα 

τίκεται ςε αργία; 



Αγαπθτοί κφριοι, φοβεροί τεχνοκράτεσ τθσ Κυβζρνθςθσ, ζχετε φροντίςει, εςείσ, που 

κόπτεςτε για τον εξορκολογιςμό τθσ Χϊρασ, που κα βρουν απαςχόλθςθ αυτοί οι άνκρωποι 

μαηί με το 25% και πλζον του ελλθνικοφ λαοφ ςτθν ανεργία;  

Δεν πζραςαν τρεισ θμζρεσ από τθν καταψιφιςθ άρκρων και τθν επαναφορά τουσ ςτο 

Άρκρο Μόνο, που αποτελεί ντροπι κοινοβουλευτικισ πρακτικισ και ιςοπζδωςθ τθσ 

ςτοιχειϊδουσ αξιοπρζπειασ ακόμθ και των Βουλευτϊν που ςτθρίηουν τθν Κυβζρνθςθ. 

Οι επικλιςεισ των ςτρεβλϊν και ανορκολογικϊν καταςτάςεων τθσ Χϊρασ και τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ από τθν Κυβζρνθςθ και το Μνθμόνιο αποτελεί ζνα ακόμθ ευφυολόγθμα χρζωςθσ 

ςτρεβλϊν πολιτικϊν ςτθν κοινωνία και ςτουσ κοινωνικοφσ και ςυνδικαλιςτικοφσ Φορείσ και 

άλλοκι για το ξιλωμα των ςτοιχειωδϊν κοινωνικϊν κατακτιςεων, όπωσ οι εργαςιακζσ 

ςυμβάςεισ, θ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, θ προςταςία τθσ ιδιοκτθςίασ, θ κάλυψθ τθσ 

ανεργίασ κ.α.  Κρφβουν, όμωσ, ότι οι ίδιοι ζχτιςαν αυτζσ τισ ςτρεβλϊςεισ, για να κάνουν 

«δουλίτςεσ», όπωσ ςιμερα με το Άρκρο Μόνο.  

Με τον ίδιο τρόπο επιχειροφν να αιτιολογιςουν τθ διάλυςθ επιςτθμονικϊν και 

ςυνδικαλιςτικϊν Φορζων, όπωσ του ΣΕΕ, των δικθγορικϊν ςυλλόγων και όποιασ κοινωνικισ 

και εργαςιακισ ςυλλογικότθτασ ςτζκεται εμπόδιο ςτισ πολιτικζσ και ςτισ ςκοπιμότθτζσ 

τουσ. 

Είναι τζτοιο το μζνοσ ενάντια ςτο ΣΕΕ που αλλάηουν ακόμθ και το εφαρμοςτικό ΠΔ 38/2010 

τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2005/36/ΕΚ, ϊςτε να μθν αναλάβει το ΣΕΕ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 

επαγγελματικισ ιςοτιμίασ και να διατθρθκοφν ςτθ διάτρθτθ λειτουργία του Τπουργείου 

Παιδείασ.   

Είναι, άλλωςτε, χαρακτθριςτικι θ ανακολουκία και ο λαϊκίςτικθ τακτικι, ο Τπουργόσ 

Οικονομικϊν, κ. τουρνάρασ, υποβολζασ, ωσ Πρόεδροσ του ΙΟΒΕ, του μεγαλφτερου μζρουσ 

του Μνθμονίου και του Μεςοπρόκεςμου, να καταγγζλλει ςτθν τοποκζτθςι του ςτθ Βουλι 

τισ «ςυντεχνίεσ» που δεν αφινουν τουσ νζουσ επιςτιμονεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 

επάγγελμα.  Δθλαδι, ο εμπνευςτισ και υποςτθρικτισ τθσ ιςοπζδωςθσ τθσ κοινωνίασ και 

των κεςμϊν, ο κακοδθγθτισ των μνθμονιακϊν πολιτικϊν, ο κφριοσ εκφραςτισ τθσ ανεργίασ 

των επιςτθμόνων, τθσ ξενιτιάσ τουσ, τθσ φτϊχειασ, τθσ απόγνωςθσ, ο άνκρωποσ που 

«τεκμθρίωςε» ότι με το «άνοιγμα» των επαγγελμάτων κα ζχουμε αφξθςθ 12% του ΑΕΠ, 

ζχει το κράςοσ να ηθτά ευκφνεσ.  Ο ΕΒ, κφριε Τπουργζ, δεν είναι ςυντεχνία; Οι τράπεηεσ, οι 

βιομθχανίεσ δομικϊν υλικϊν, τα καρτζλ διάκεςθσ τροφίμων δεν είναι ςυντεχνίεσ και 

κλειςτζσ αγορζσ;  

Είμαςτε περιφανοι για τον αγϊνα που δϊςαμε.  Είμαςτε περιφανοι, επειδι αναδείξαμε 

τον Ρόλο των Μθχανικϊν, τον Ρόλο του ΣΕΕ, τον ολοκλθρωτιςμό και τισ ςκοπιμότθτεσ τθσ 

Κυβζρνθςθσ. 

Είμαςτε περιφανοι, επειδι δεν προδϊςαμε για προςωπικζσ ςκοπιμότθτεσ ι δειλία τον 

Ρόλο μασ, τουσ υναδζλφουσ μασ, τθν κοινωνία και τθ Χϊρα. 

Θα αγωνιςτοφμε για τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ και όςων τθν υπθρετοφν. 



Θα κρατιςουμε όρκιο και με εντονότερθ δράςθ το ΣΕΕ ςε πείςμα τθσ ςτοχοποίθςθσ και τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ αντιδθμοκρατικισ απόπειρασ διάλυςθσ του από τθν Κυβζρνθςθ που 

λειτουργεί ωσ εντολοδόχοσ τθσ τρόικασ και εκπρόςωποσ του ΕΒ. 

Θα ςυνεχίςουμε τισ ακθδεμόνευτεσ και αιτιολογθμζνεσ κζςεισ μασ για τθν προςταςία του 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

Θα ςυνεχίςουμε να αναδεικνφουμε: 

 Σθν πολιτικι φτωχοποίθςθσ των Ελλινων και ανυπαρξίασ του κράτουσ δικαίου 

 Σθν πολιτικι διάλυςθσ του εναπομείναντα ελλθνικοφ παραγωγικοφ ιςτοφ 

 Σθν πολιτικι εξυπθρζτθςθσ ςυμφερόντων, αδιαφανϊν πρακτικϊν και εξάρτθςθσ 

τθσ Χϊρασ 

Θα ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια για τον εξορκολογιςμό των διαδικαςιϊν, τθ διαφάνεια, 

τθν αποτελεςματικότθτα, τθν οικοδόμθςθ ενόσ νζου κϊδικα αξιϊν που κα τον τθροφμε, 

επειδι τον πιςτεφουμε. 

Θα ςυνεχίςουμε, ςε πείςμα των δυνάμεων τθσ φφεςθσ, τθσ φτϊχειασ, τθσ εξάρτθςθσ, του 

ψεφδουσ, του ραγιαδιςμοφ, τθσ παράδοςθσ, να υπθρετοφμε τισ υγιείσ παραγωγικζσ 

δυνάμεισ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, τθ Δθμοκρατίασ, τθν υπερθφάνεια, τθν ευκφνθ και το 

κφροσ των Μθχανικϊν, τθν ανάπτυξθ, το κράτοσ δικαίου και το κοινωνικό κράτοσ. 

Αποφαςίηουμε μετά τθ ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ: 

1. ε ςχζςθ με τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, τθ δυνατότθτα προςωρινισ αναςτολισ 

τθσ ιδιότθτασ του τακτικοφ Μζλουσ του ΣΕΕ, μετά από αίτθςι του ζωσ τρία χρόνια 

είτε τμθματικά είτε ςυνολικά, όπωσ ςυνολικά εξειδικεφτθκε από προθγοφμενθ 

απόφαςθ τθσ ΔΕ και κα ανακοινωκεί αναλυτικά τισ επόμενεσ θμζρεσ ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΣΕΕ. 

Η προςωρινι αναςτολι τθσ ιδιότθτασ δεν καλφπτει τισ κζςεισ του ΣΕΕ και ενζχει 

πλικοσ προβλθμάτων για τθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, για επιβλζψεισ και 

ζργα που βρίςκονται ςε εξζλιξθ.  Είναι, όμωσ, θ απόφαςθ που μπορεί να λάβει το 

ΣΕΕ αντιμετωπίηοντασ κυρίωσ για τουσ άνεργουσ τισ άδικεσ αυξιςεισ, τισ 

υπζρογκεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και τθν κυβερνθτικι αδιαλλαξία που δεν 

ςυηθτά καν τισ εναλλακτικζσ προτάςεισ μασ. 

2. ε ςχζςθ με τον ΕΟΠΤΤ: θ απόφαςθ υλοποίθςθσ του Κλάδου Τγείασ ωσ ΝΠΙΔ ζχει 

ιδθ λθφκεί, με τον προθγοφμενο Νόμο ςε ιςχφ.  Η απόφαςθ του Άρκρου Μόνου 

είναι αντιςυνταγματικι.  Αν θ Κυβζρνθςθ ςυνεχίςει τθν πρακτικι αναςτολισ τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ απόφαςισ μασ, κα διεκδικιςουμε με προςφυγζσ τθν αποτροπι 

τθσ ζνταξθσ μασ. 

3. Σθν καταγγελία τθσ Χϊρασ ςτα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για όςεσ 

διατάξεισ είναι αντίκετεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Νομοκεςία και για όςεσ οδθγίεσ δεν 

τθροφνται ι τθροφνται πλθμμελϊσ, όπωσ διατάξεισ ςτο Άρκρο Μόνο, θ  



εξοικονόμθςθ ενζργειασ, οι περιβαλλοντικζσ οδθγίεσ, τα ψευδι τιμολόγια 

δθμόςιων ζργων, θ αναγνϊριςθ επαγγελματικϊν ιςοτιμιϊν εκ νζου από το 

Τπουργείο Παιδείασ. 

4. Σθν προςφυγι ςτο τΕ και ςτα ελλθνικά δικαςτιρια, με αφορμι οποιαδιποτε 

πράξθ ι παράλειψθ τθσ κρατικισ διοίκθςθσ που βαςίηεται ςτο:  

 το Άρκρο Μόνο 

 τθν πράξθ νομοκετικοφ περιεχομζνου και τισ ςυνζπειεσ αυτισ 

 τουσ διαγωνιςμοφσ ξεπουλιματοσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ  

και ςε όςα νομοκετιματα και κυβερνθτικζσ πράξεισ διαλφουν το κράτοσ 

δικαίου, τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν ανάπτυξθ, τθ Χϊρα 

5. Σθ διεκδίκθςθ των ειςφορϊν υπζρ του Σαμείου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθν 

πάνω από 1200 εκ. χρζοσ του Κράτουσ ςτο ΕΣΑΑ. 

6. Σθν αναςτολι των κινθτοποιιςεων και τθν επαναλειτουργία των υπθρεςιϊν του 

ΣΕΕ από τθ Δευτζρα 12/11/2012 ζωσ και τθν Σετάρτθ 21/11/2012, λόγω των 

κοινωνικϊν προβλθμάτων που ζχουν δθμιουργθκεί ςτουσ πολίτεσ και ςτουσ 

ςυναδζλφουσ μασ και τθ ςυνζχιςθ τουσ από τθν Πζμπτθ 22/11/2012, εφόςον θ 

Κυβζρνθςθ ςυνεχίηει να μθν ανταποκρίνεται ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων των Μθχανικϊν και τθν εξζταςθ των εναλλακτικϊν προτάςεων του 

ΣΕΕ.  

7. Σθν παρουςίαςθ των εναλλακτικϊν προτάςεων του ΣΕΕ και των προβλθμάτων 

των Μθχανικϊν, ςτουσ αρχθγοφσ των κομμάτων και ςτισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ του 

Κοινοβουλίου 

8. Σθν αποκάλυψθ γραμμι – γραμμι για: 

o τι περιλαμβάνει το Άρκρο Μόνο,  

o ποιεσ πολιτικζσ υπθρετεί, ποια ςυμφζροντα εξυπθρετεί,  

o ποιουσ ευνοεί και ποιουσ καταςτρζφει,  

o ποια ρουςφζτια περιλαμβάνει και ποιουσ καλφπτει. 

Γραμμι – γραμμι, μζχρι να ανατραπεί και θ τελευταία λζξθ από ό,τι εκβιαςτικά, 

ανάλγθτα, αντιςυνταγματικά, αντιδεοντολογικά, μπόρεςαν οριακά να περάςουν. 

9. Σθν ενεργι ςτιριξθ και ςυμμετοχι των Φορζων των Μθχανικϊν που 

κινθτοποιοφνται. 

10. Εκδθλϊςεισ ανάδειξθσ ςτουσ πολίτεσ και ςτουσ Μθχανικοφσ κάκε ςκοπιμότθτασ 

εξυπθρζτθςθσ ςυμφερόντων τθσ Κυβζρνθςθσ. 



11. Σθ ςυγκρότθςθ εκελοντικϊν ομάδων επιςτθμόνων για τθ ςφνταξθ ενόσ ςχεδίου 

Ανάπτυξθσ και ενόσ ςχεδίου επιβίωςθσ μασ ςτθ βεβαιότθτα πτϊχευςθσ τθσ 

Χϊρασ, ωσ επακόλουκο τθσ πολιτικισ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

12. Διοργάνωςθ από κοινοφ με τισ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ των Μθχανικϊν 

ςυμβολικϊν καταλιψεων Δθμόςιων Τπθρεςιϊν για τθν ανάδειξθ κεματικϊν 

ακλιοτιτων του Άρκρου Μόνου, τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ και τθσ 

εξυπθρζτθςθσ ςυμφερόντων. 

13. υγκρότθςθ μθχανιςμοφ νομικισ ςτιριξθσ του ΣΕΕ, των ςυναδζλφων μασ ςτον 

δθμόςιο τομζα που βρίςκονται ςε διωγμό από τθν Κυβζρνθςθ και βιϊνουν 

κακθμερινά τον τρόπο τθσ απόλυςθσ τουσ.  θμειϊνουμε προσ τουσ λαςπολόγουσ 

ότι επίορκοι υνάδελφοι, όχι μόνο δεν κα τυγχάνουν τθσ ςυμπαράςταςθσ του ΣΕΕ 

αλλά τθσ καταγγελίασ μασ και τθσ παραπομπισ τουσ ςτα αρμόδια πεικαρχικά 

όργανα. 

14. Σθ ςυμμετοχι του ΣΕΕ ςτθν Πανευρωπαϊκι απεργία ςτισ 14 Νοεμβρίου 2012.  

Είμαςτε και κα είμαςτε εδϊ …. 

Δεν κα τα καταφζρετε κφριοι τθσ Κυβζρνθςθσ να διαλφςετε το ΣΕΕ, να ακυρϊςετε τον Ρόλο 

των Μθχανικϊν ςτθν κοινωνία … 

 

 


