ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ/ΤΔΜ 2016
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΕ/Τ.Δ.Μ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

Το ΤΕΕ απέναντί μας
Διαχρονικά ο ρόλος και ο χαρακτήρας του ΤΕΕ υπήρξε πολύ διαφορετικός από αυτόν ενός
σωματείου. Διαταξικό εξ’ ορισμού το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει στις τάξεις του
εργαζόμενους και εργοδότες, εκφράζοντας συστηματικά τα συμφέροντα των δεύτερων.
Σήμερα δεν αποτελεί απλά έναν σύμβουλο του κράτους-αν ηταν ποτέ- με διαταξική
σύνθεση αλλά συγκροτεί έναν μηχανισμό που διεκδικεί με επιτυχία αναβαθμισμένο ρόλο
στην εξέλιξη της επίθεσης ενάντια στα δικαιώματα των εργαζόμενων και άνεργων μελών
του:
Αναλαμβάνει ρόλο πιστοποιητή, φροντιστή και εξεταστή των μηχανικών παίρνοντας μέρος
ενεργητικά και με το αζημίωτο τη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών
του.
Συνδιαμορφώνει τα Προεδρικά Διατάγματα διάλυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των ειδικοτήτων και διεκδικεί να τηρεί τα μητρώα εξατομίκευσης των πτυχίων και
δημιουργίας φραγμών στο επάγγελμα.
Λειτουργούσε και συνεχίζει να λειτουργεί σαν τραπεζίτης μέσω του ΤΣΜΕΔΕ και της
Τράπεζας Αττικής, καταλήγοντας στην περίοδο της κρίσης στο ρόλο του εγκλωβισμένου
επενδυτή με αποτέλεσμα τη λεηλασία των αποθεματικών του Ταμείου. Έτσι το ΤΣΜΕΔΕ
«επένδυσε» 800 εκατ. € στην Τράπεζα, τα οποία έχουν σχεδόν όλα χαθεί. Το ΤΕΕ και το
ΤΣΜΕΔΕ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και οι
εκπρόσωποί τους στο ΤΕΕ, έχουν ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι η Attica Bank με τα
αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, έγινε παραμάγαζο κομμάτων, επιχειρηματικών κύκλων, μερίδων
του κατασκευαστικού κεφαλαίου και των ΜΜΕ. Εξάλλου αυτοί, μαζί με το καθεστώς του
ΤΕΕ, είναι μόνοι που έχουν πολλαπλά ωφεληθεί.
Μηχανισμός κατασκευής χρεών
Οι Ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία ξεπερνούν το 60%. Οι έλεγχοι των χρεών σε
εφορίες και ταμεία ενοποιούνται, ενισχύεται το ΚΕΑΟ και έρχονται κατασχέσεις. Πρόκειται
για μια εφιαλτική πολιτική που βυθίζει σχεδιασμένα στα χρέη τον άνεργο,
υποαπασχολούμενο, χαμηλά αμειβόμενο μηχανικό, μόνο και μόνο επειδή έχει την ιδιότητα
του μηχανικού! Γι αυτό ένας στους δύο απόφοιτους των Πολυτεχνείων δεν γράφεται στο
ΤΕΕ, ενώ μεγάλο ποσοστό των ήδη ασφαλισμένων διαγράφεται από ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ.
Χορτάσαμε «αριστερά» παχιά λόγια και κούφια πολυσέλιδα προγράμματα, χρειαζόμαστε
μια αριστερά της πράξης, της αλληλεγγύης, της αναφοράς στα πιο πληττόμενα, τα πιο
χτυπημένα
στρώματα.
Φτάνει πια η κοροϊδία της Ευρώπης των Λαών! Μέσα στην ΕΕ και το € δεν μπορεί σήμερα
να υπάρξουν ούτε δημόσια αγαθά, ούτε εργασιακά δικαιώματα και δημοκρατικές
ελευθερίες.

Φτάνει πια η κοροϊδία του ΤΕΕ όλων των Μηχανικών! Το ΤΕΕ είναι αναπόσπαστο τμήμα
του κράτους. Ειδικά στην περιοχή μας η διοίκηση του αποτελεί αναπόσπαστο …τμήμα
των υπηρεσιών υπεράσπισης των …”αιρετών” και μηχανισμός προώθησης των
συμφερόντων των μεγάλων εταιρειών (π.χ. Εργα ΔΙΑΔΥΜΑ, 5Η Μονάδα, ιδιωτικοποίηση
ΔΕΗ, Διόδια ΕΓΝΑΤΙΑΣ και ιδιωτικοποίηση της, κ.λπ). Οι κυρίαρχες του παρατάξεις
ΠΑΣΟΚΟ-ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. (Δυναμικό ΤΕΕ , ΔΚΜ, Νέα Πρόταση μηχανικών) προσπαθούν να
καλύψουν την «γύμνια» της συμφωνίας τους με τους πολιτικούς τους εκφραστές
καλυπτόμενες από νέες ονοματολογίες. Θητεύοντας στα θρανία της συνδιαχείρησης όλα
αυτά τα χρόνια είναι εχθρικοί στις διεκδικήσεις των μηχανικών και τους αγώνες τους.
Αποτελούν εκφραστές και συνεχιστές στην περιοχή μας των κυρίαρχων επιλογών των
πολιτικών τους δυνάμεων. Οι όποιες «κοκορομαχίες» γίνονται για το επιμέρους και για να
«δείξουν» κυρίως στους νέους συναδέλφους (οι παλιοί τους ξέρουν) ότι δεν είναι ίδιοι.
Μία νέα πολιτικοσυνδικαλιστική συλλογικότητα είναι αναγκαία
Χρειαζόμαστε μια νέα συλλογικότητα που θα λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές
διαδικασίες, σύνθεση απόψεων και λογοδοσία. Με εναλλαγή και δυνατότητα ανάκλησης
των αντιπροσώπων που συμμετέχουν στα όργανα. Μακριά από λογικές συμμετοχής στη
διαχείριση του ΤΕΕ και «σύνθεσης» με δυνάμεις της αστικής πολιτικής ή του
συντεχνιασμού στις επιτροπές , στην Αντιπροσωπεία και στην διοικούσα. Ενάντια στον
παραγοντισμό και στη λογική του μικρότερου κακού ανάμεσα στις αστικές στρατηγικές.
Μια συλλογικότητα που θα προσπαθήσει – και τελικά σε αυτό θα κριθεί – να συντονισθεί
και να συμβάλλει στην ενίσχυση τους, σε όλα τα αγωνιζόμενα και ανατρεπτικά κομμάτια
των σωματείων, συλλογικοτήτων , κινήσεων πόλης και κινημάτων της περιοχής.
Μια συλλογικότητα που θέλουμε να δώσει φωνή σε όλους αυτούς που δεν έχουν.
Μια συλλογικότητα που θα μπορεί να εκφράσει τα συμφέροντα των μηχανικών που
ζουν ή προσπαθούν να ζήσουν από τη δουλειά τους:
Τους αυτοαπασχολούμενους-ελευθεροεπαγγελματίες μηχανικούς, οι οποίοι συμπιέζονται
από το καθεστώς υποαπασχόλησης
Τους μισθωτούς μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα, τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι», των
voucher και των μαθητειών οι οποίοι βιώνουν την εργασιακή ανασφάλεια και την
εργοδοτική τρομοκρατία
Τους μηχανικούς του δημοσίου της εκπαίδευσης και των ΔΕΚΟ, που υφίστανται τις
μειώσεις μισθών, την διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών και το ξεπούλημα τους στο
πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων (ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ,Τοπικές ΔΕΥΑ, ΔΙΑΔΥΜΑ,
Εκπαίδευση κ.λ.π.)
Τους άνεργους συναδέλφους, το πιο πληττόμενο κομμάτι του κλάδου
Τους νέους μηχανικούς που αποτελούν το πειραματόζωο των νέων εργασιακών συνθηκών
γαλέρας, ή αυτών που είναι έτοιμοι να μεταναστεύσουν.
Τους μετανάστες μηχανικούς που πήραν το δρόμο της ξενιτιάς κάτω από το βάρους των
εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Σε αυτές τις εκλογές Δεν ψηφίζουμε τους «φίλους» και τους «γνωστούς μας». Ούτε
σκεφτόμαστε μόνο «συντεχνιακά» σαν «μηχανικοί». Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας που
χτυπιέται και μόνο μαζί με όλους τους «από κάτω» μπορούμε να φτιάξουμε ξανά μια ζωή
«αξιοβίωτη».
Επιτέλους
σκεφτόμαστε
«πολιτικά»,
συμμετέχουμε
και
συνδιαμορφώνουμε κάθε απόφαση και κατάσταση με βάση αυτό που θεωρούμε το
πραγματικό και μακροπρόθεσμο συμφέρον αυτού του λαού, των παιδιών μας, το δικό
μας.

Παλεύουμε για:
• Να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι.
Άμεση δραστική μείωση των εισφορών. Όχι στις αναδρομικές αυξήσεις.
• Να επιστραφούν τα αποθεματικά που υπεξαίρεσαν τράπεζες- εργοδότεςκράτος και οι απώλειες του αποθεματικού από την Τράπεζα Αττικής. Έξω το
ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής.
• Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. Όχι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις.
• Διαγραφή των χρεών των άνεργων και υποαπασχολούμενων μηχανικών.
Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών στο
διάστημα της ανεργίας.
• Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική ασφάλιση. Δημόσια δωρεάν υγεία για
όλους. Όχι στην ανταποδοτικότητα και στα επαγγελματικά ταμεία. Ανατροπή
όλων των περικοπών στις συντάξεις.
• Ασφαλιστική ενημερότητα στους αυτοαπασχολούμενους ανεξάρτητα από
χρέη προς το ταμείο. Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις
καθυστερούμενες ατομικές οφειλές.
• Κανονικές προσλήψεις στους απασχολούμενους με μπλοκάκι, ως μέσο
βελτίωσης των όρων εργασίας και πάταξης της διαφυγής των εισφορών προς
τα ταμεία.
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