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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΤΕΕ
Στο παρόν τεύχος
του Ενημερωτικού
Δελτίου,
παρουσιάζονται
οι θέσεις των
παρατάξεων
καθώς και τα
ψηφοδέλτιά τους,
για τις εκλογές στο ΤΕΕ
την Κυριακή 24
Νοεμβρίου 2013,
όπως οι ίδιες επέλεξαν.

Στις κάλπες που θα αναδείξουν τα νέα όργανα διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (τοπικά
& κεντρικά ) για την επόμενη τριετία , προσέρχονται οι Μηχανικοί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013
. Στο τοπικό τμήμα του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας δικαίωμα ψήφου έχουν 3800 περίπου
Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων .
Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Στη Λάρισα θα λειτουργήσουν 4
εκλογικά τμήματα στα γραφεία του ΤΕΕ (Καλλιθέας & Τζαβέλα) ενώ στα Τρίκαλα 2 και στην Καρδίτσα
2 στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των πρώην Νομαρχιών.
Από τις εκλογές θα αναδειχθούν η 60μελής Αντιπροσωπεία του Τμήματος και το 5μελές Πειθαρχικό
Συμβούλιο
Τα 60 μέλη της Αντιπροσωπείας κατανέμονται μεταξύ των Νομών ως εξής:
Λάρισα
34
Καρδίτσα 11
Τρίκαλα
15
Επίσης οι Μηχανικοί θα ψηφίσουν για την Κεντρική Αντιπροσωπεία το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
και τις Επιστημονικές Επιτροπές.
•
Κάθε συνάδελφος μπορεί να βάλει μέχρι 20 σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο επιλογής
του για την Αντιπροσωπεία του Τμήματος και μέχρι 3 σταυρούς για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
•
Τα μέλη επίσης θα ψηφίσουν και για την ανάδειξη των 155 αιρετών μελών της Κεντρικής
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Στην Περιφέρεια μας θα εκλεγούν 6 μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας
και κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 3 σταυρούς στους υποψήφιους της Περιφέρειας στην
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι 3 σταυρούς σε υποψήφιους άλλων
περιφερειών του ίδιου Συνδυασμού.
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ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σωτήρης Ζαχαριάς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γκιάτας Γιώργος
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του ΤΕΕ

Καλλιθέας & Τζαβέλα - Λάρισα,
τηλ : 2410 535615 , 257866
http://www.teelar.tee.gr,
e-mail : tee_lar@tee.gr
Εκλογικό Τεύχος ,
Νοέμβριος 2013
Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους Μηχανικούς μέλη του Τμήματος.
Τα επώνυμα άρθρα που φιλοξενούνται
στο Ε.Δ. εκφράζουν τις απόψεις
των συντακτών τους.

Διμηνιαία περιοδική Έκδοση ιδιοκτησίας
Τμήματος Κ. & Δ. Θεσσαλίας του ΤΕΕ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος - Πρόεδρος
Ευθύμιος Μυρισιώτης - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Δημήτρης Χύτας, Κώνσταντίνος Ιακωβάκης, Xρήστος
Δημακόπουλος, Γρηγόρης Σουλιώτης, Δημήτρης Γάτσιος,
Χρήστος Παληός, Κώστας Τσαλαπόρτας
Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γιώργος Μητσιούλης - Πρόεδρος
Δήμητρα Κωστοπούλου - Αντιπρόεδρος
Νίκος Λιάκος - γραμματέας
Νίκος Τρίμμης , Βάιος Γιαννούλας - Μέλη
Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Βασίλης Τσιώνας - Πρόεδρος
Ουρανία Φατόλα - Αντιπρόεδρος
Μαρία Κατσιφού - γραμματέας
Κώστας Πρίτσας , Κώστας Υπερήφανος - Μέλη
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•

Για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων ( ΕΕΕ) μέχρι 3 σταυρούς

•

Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 2 σταυρούς.

Μέλη του Τμήματος που θα βρεθούν την ημέρα των Εκλογών και θα ψηφίσουν σε εκλογικό τμήμα
εκτός των ορίων των Νομών ευθύνης του Τμήματος, θα ψηφίσουν μόνο για τα Κεντρικά Όργανα του
ΤΕΕ.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη του ΤΕΕ και είναι απαραίτητο να
έχουν μαζί τους στην ψηφοφορία το Δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
Τις 60 έδρες της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, από την οποία στη συνέχεια θα εκλεγεί η νέα Διοικούσα
Επιτροπή και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Νομών-διεκδικούν 7 ψηφοδέλτια συνδυασμών.
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Το προηγούμενο διάστημα το ΤΕΕ, αποκομμένο από τις ανάγκες της πλειοψηφίας των μελών του, τα άφησε
απροστάτευ-τα και τις περισσότερες φορές κινήθηκε σαν ξένο σώμα ενάντια σ’ αυτά.
Αναφέρουμε ενδεικτικά:

Εδώ και τρία χρόνια βιώνουμε μια χωρίς προηγούμενο κλιμάκωση της αντιλαϊκής επιδρομής σε δικαιώματα και
κατακτή-σεις δεκαετιών. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις σε όλες τους τις εκδοχές (μονοκομματική, τεχνοκρατών, τρικομματική,
δικομματι-κή) διεξάγουν ανοιχτό πόλεμο απέναντι στην κοινωνία υλοποιώντας τις εντολές της ΕΕ και ΔΝΤ. Αυτοί που
δημιούργησαν το δημόσιο χρέος χρησιμοποιούν την κρίση σαν αιτία και αφορμή για μια βίαιη αναδιανομή του κοινωνικού
πλούτου σε όφελος των κεφαλαιοκρατών και του τραπεζοπιστωτικού συστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις
άλλες καπιταλιστικές χώ-ρες. Οι υποσχέσεις τους για έξοδο από την κρίση, σε χρόνο που ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να
προσδιορίσουν, περνούν πάνω από τα συντρίμμια μιας ολόκληρης κοινωνίας.
Στο «μικρόκοσμο» μας, η κατάσταση αυτή για πολλούς συναδέλφους μηχανικούς τείνει να αποκτά χαρακτήρα επαγγελματικής εξόντωσης. Η πλειοψηφία των μηχανικών αντιμετωπίζει το φάσμα της γενικευμένης ανεργίας σε ένα κοινωνικό
κράτος που καταρρέει συμπαρασύροντας το πάλαι ποτέ κραταιό ΤΣΜΕΔΕ στον καιάδα των εξοντωτικών εισφορών και των
όλο και πιο ανύπαρκτων παροχών για σύνταξη, υγεία, πρόνοια.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον όμως, δεν είμαστε όλοι ίδιοι ούτε και όλοι μαζί. Είναι «αυτοί» και «εμείς». «Αυτοί»
είναι οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι διαπλεκόμενοι μεγαλοεργολάβοι, οι εφοπλιστές και οι πολιτικοί, συνδικαλιστικοί και
οικονομικοί υπηρέτες τους. «Εμείς» είμαστε οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι «ελαστικοποιημένοι», οι αυτοαπασχολούμενοι, οι
ανασφάλι-στοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι χωρίς αύριο. Έτσι, απέναντι στη συντονισμένη επίθεση και την ταξική αλληλεγγύη
των εκπροσώ-πων του συσσωρευμένου πλούτου δεν έχουμε παρά να αντιτάξουμε την δική μας αλληλεγγύη, αυτή των
«από κάτω».
Δεν θέλουμε να κάνουμε κι άλλη υπομονή, αρνούμαστε να ξορκίζουμε την κακή μας μοίρα, να ρίχνουμε μεταξύ μας
τον κλήρο για να δούμε ποιος θα φαγωθεί αύριο. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίος ο κοινός αγώ-νας
των μηχανικών με όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, απέναντι στην ολομέτωπη νεοφιλελεύθερη
επίθεση που δέχονται από τις δυνάμεις του κεφαλαίου και στη συρρίκνωση τόσο των εργασιακών τους όσο και των
δημοκρατικών τους δικαιωμάτων. Σε αυτό τον αγώνα είναι απαραίτητη η συμπαράταξη με το μεγάλο κομμάτι της
κοινωνίας που αντιστέκεται σθεναρά στις κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης του λαού μας, της κατεδάφισης
του κοινωνικού κράτους, του ξεπουλήματος των δημόσιων αγαθών, του εκφασισμού της δημόσιας ζωής.

Στις 24 Νοέμβρη 2013, οι Μηχανικοί καλούνται να ψηφίσουν για νέα διοίκηση στο ΤΕΕ. Μπροστά στις κάλπες θα
βρεθούμε:
 Ελεύθεροι επαγγελματίες που διαθέτουν ανεξόφλητες και τοκογλυφικά προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, που δεν
μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα, που δεν μπορούν να νοσηλευτούν και να αγοράσουν φάρμακα για τους ίδιους και τα
παιδιά τους
 Μισθωτοί του Ιδιωτικού Τομέα που βιώνουν την κατάργηση κάθε εργασιακού δικαιώματος και ζουν καθημερινά με την
απειλή της απόλυσης, για κάθε τους διεκδίκηση
 Μισθωτοί του Δημόσιου Τομέα που ζουν στην ανασφάλεια της μνημονιακής δήθεν «κινητικότητας» και -πρακτικά- της
διαθεσιμότητας και των απολύσεων
 Χιλιάδες μηχανικοί που αναγκάζονται σε διακοπή του επαγγέλματος αδυνατώντας να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους
εισφορές

α) Το ΤΕΕ και οι εκπρόσωποι του στο ταμείο, πρακτικά συναινούν εδώ και χρόνια σε κάθε αντιασφαλιστικό μέτρο. Κινήθηκαν στη λογική του κεφαλαιοποιητικού συστήματος και συνέβαλλαν τα μέγιστα στη μετατροπή του ΤΣΜΕΔΕ σε τραπεζίτη,
αγοράζοντας την Τράπεζα Αττικής και βαφτίζοντάς την «τράπεζα των μηχανικών», κατασπαταλώντας τα αποθεματικά του
Τα-μείου. Υποστήριξαν στο παρελθόν την αύξηση των εισφορών ειδικά των νέων στο όνομα των καλύτερων συντάξεων.
Σήμερα, εξακολουθούν να υλοποιούν τα αντιασφαλιστικά μέτρα, αφού οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ στο ΕΤΑΑ υπερψήφισαν
τις αυ-ξήσεις. Τα καλέσματα σε κινητοποίηση από την πλευρά του ΤΕΕ όταν τα ειδοποιητήρια με τις αυξήσεις είχαν ήδη
φτάσει στα σπίτια μας, είναι προσχηματικά και προέκυψαν μόνο υπό την πίεση των κινητοποιήσεων και της απόγνωσης των
συναδέλφων.
β) Η απερχόμενη διοίκηση του ΤΕΕ στα πλαίσια της διγλωσσίας της δεν διαφωνεί και δεν απέρριψε την συνεχιζόμενη
προσπάθεια της κυβέρνησης και της ΕΕ ως προς την λεγόμενη «απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων», δηλαδή την
κα-τάργηση των εγγυημένων αμοιβών και των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, βρίσκεται συνεχώς
ανοι-χτή σε διάλογο με την κυβέρνηση ώστε να αποκτήσει ενεργό ρόλο στην διαδικασία πιστοποίησης όλων των τεχνικών
επαγγελ-μάτων.
γ) Το ΤΕΕ ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την διενέργεια των επερχόμενων συνεχιζόμενων εξετάσεων στα μέλη του
και μάλιστα επί πληρωμή, υποβαθμίζοντας περισσότερο τα πολυτεχνικά πτυχία και μετατρέποντας τα σε κουρελόχαρτα. Για
την άσκηση του «επαγγέλματος» του ενεργειακού επιθεωρητή δεν αρκεί η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του Μηχανικού,
χρειά-ζεται η παρακολούθηση επί πληρωμή σεμιναρίων, η συμμετοχή σε εξετάσεις και μετά βλέπουμε… Από κοντά και οι
Ελεγκτές Δόμησης και το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ να πλουτίζει από την ανεργία των μηχανικών (αντί να επιμορφώνει αφιλοκερδώς).
δ) Το ΤΕΕ συναίνεσε ουσιαστικά στην κατάργηση των πολεοδομικών γραφείων με σκοπό τη μελλοντική του εκχώρηση
στους ιδιώτες. Η όποια διαφθορά των μηχανικών στις δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορεί να είναι λόγος κατάργησής τους,
πολύ δε περισσότερο σήμερα που η αδιαφάνεια στον ιδιωτικό τομέα με γνώμονα το κέρδος και όχι τις κοινωνικές ανάγκες
και το δημόσιο συμφέρον, είναι αυτονόητη. Ο μη ουσιαστικός έλεγχος, η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και η έλλειψη
εφαρμογής των νόμων είναι θέμα πολιτικής βούλησης και δεν αφορά το σύνολο των δημόσιων υπαλλήλων. Άλλωστε η
εμπειρία από τις Υ.Δ ν.1599 για την παροχή ρεύματος στις καινούργιες οικοδομές και το κλείσιμο των ημιυπαίθριων χώρων
δείχνει την αναπο-τελεσματικότητα του ελέγχου από τους ιδιώτες.
Στο τοπικό τμήμα, η Αντιπροσωπεία «προσπάθησε» να συνεδριάσει εννιά φορές στα τρία χρόνια με αισθητή την
απουσία των αντιπροσώπων, κυρίως των παρατάξεων της ΔΚΜ και της ΠΑΣΚ, φαινόμενο που αντικατοπτρίζει περίτρανα
την γενικότερη απαξίωση του ΤΕΕ από τις συγκεκριμένες παρατάξεις, αλλά και την συνειδητή τους επιθυμία να μη
συσπειρώσουν και να μην καθοδηγήσουν τους μηχανικούς με αγώνες και συγκεκριμένες δράσεις ενάντια στις πολιτικές
επιλογές της μνημονιακής συ-γκυβέρνησης. Η Διοικούσα επιτροπή και ο πρόεδρος, δέσμιοι του προσωποκεντρικού
συστήματος διοίκησης με ό,τι αυτό συ-νεπάγεται, πέρα από τις αντιμνημονιακές κορώνες, επί της ουσίας συμπαρατάχθηκαν
με τις επίσημες πολιτικές των μνημονια-κών κυβερνήσεων.
Τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα που θα μπορούσαμε να καταλογίσουμε στην απερχόμενη διοίκηση τόσο του
κεντρικού όσο και του τοπικού ΤΕΕ, τα οποία καταρρίπτουν το μύθο ότι το ΤΕΕ εκπροσωπεί «όλους» τους μηχανικούς και τα
δήθεν ενιαία συμφέροντά τους.

Γιατί οι μηχανικοί είμαστε δυο διαφορετικοί κόσμοι...
Είμαστε o κόσμος της πλειοψηφίας που αγωνίζεται για να ζει με αξιοπρέπεια από τη δουλειά του. Μερικοί από
τους χι-λιάδες άνεργους ή υποαπασχολούμενους μηχανικούς, τους ευέλικτα απασχολήσιμους με μπλοκάκι, τους ελεύθερους
επαγ-γελματίες με μικρομεσαία γραφεία χωρίς δουλειές και με τεράστια χρέη, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα χωρίς
συμβά-σεις εργασίας, τους μηχανικούς του δημοσίου με τους πετσοκομμένους μισθούς και την απαξίωση του ρόλου τους,
τους μηχα-νικούς της εκπαίδευσης που ζουν την απαξίωση του σημερινού σχολείου-πανεπιστήμιου και της εργασίας τους.
Οι νέοι μηχα-νικοί που αποφοιτούν από τα πολυτεχνεία για να βουτήξουν στην ατελείωτη θάλασσα της ανεργίας και
της μετανάστευσης. Οι μηχανικοί επιστήμονες που βλέπουμε τη γνώση και το αντικείμενό μας να απαξιώνονται. Οι αυριανοί
συνταξιούχοι με αβέβαι-ες συντάξεις που καταρρέουν.
Και ο κόσμος των διαπλεκόμενων μεγαλοεργολάβων, των επιχειρηματιών, των manager και όσων διαχειρίζονται
τις κυ-βερνητικές πολιτικές προς όφελος τους.
Ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους τα συμφέροντα είναι αντίθετα και ανταγωνιστικά.

 Η πλειοψηφία των νέων μηχανικών με λαμπρές σπουδές που δεν έχουν γευτεί τη χαρά του μεροκάματου στο επιστημονικό τους αντικείμενο και μεταναστεύουν, θυμίζοντας μαύρες εποχές της πρόσφατής μας ιστορίας .
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Συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για τη χώρα και τους θεσμούς, την κοινωνία, το κράτος
δικαίου, το περιβάλλον, τη δημοκρατία μας και το ευρύτερο πλαίσιο ανθρώπινων και υλικών-παραγωγικών
σχέσεων. Σε αυτές τις συνθήκες, οι μηχανικοί καλούνται να εκλέξουν δημοκρατικά τα νέα όργανα του ΤΕΕ
για την αντιμετώπιση μίας ζοφερής πραγματικότητας, δίχως δογματισμούς και στείρο αρνητισμό, αλλά με
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κλάδου μας και του Ρόλου του Φορέα μας, λαμβάνοντας υπόψη τις
συντελεσμένες αλλαγές στην άσκηση του επαγγέλματος.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο τεχνικός κόσμος της χώρας, ως βασικός συντελεστής του σχεδιασμού και της υλοποίησης της παραγωγής, δοκιμάζεται σκληρά με τραγικά
αποτελέσματα για τους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρείες, τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό και μελετητικό τομέα, τους νέους μηχανικούς, τις
Πολυτεχνικές Σχολές, τους εργαζόμενους μηχανικούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά και όσο το δυνατόν
γρηγορότερα τα σημερινά εμφανιζόμενα αδιέξοδα, το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό πρέπει να χαράξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές από το
χρεοκοπημένο αναπτυξιακό μοντέλο του παρελθόντος που δεν μας αφήνει σήμερα καμιά προοπτική, που τίποτα θετικό δεν έχει να προσφέρει σήμερα.
Οι μηχανικοί σε αυτές τις εκλογές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο βασικών κατευθύνσεων για το ΤΕΕ και για τους ίδιους:
•
Αν το ΤΕΕ θα συνεχίσει ως ακηδεμόνευτος επιστημονικός κοινωνικός Φορέας που υπηρετεί τη χώρα, στην κατεύθυνση της βιώσιμης
ευημερίας, το δημόσιο συμφέρον του πολίτη, τα Μέλη του, τον επαναπροσδιορισμό του κώδικα αξιών και την επανάκτηση του κύρους και του Ρόλου των
Θεσμών
•
Ή αν θα μετατραπεί σε ενεργούμενο είτε κυβερνητικών υπαλλήλων και κυβερνητικών συνδικαλιστών είτε όσων θέλουν και επιχειρούν
να το μετατρέψουν σε συνδικάτο διαμαρτυρίας
Για όσους Συναδέλφους τα τελευταία τρία κρίσιμα χρόνια υπηρέτησαν την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των μηχανικών, της προάσπισης του δημόσιου
συμφέροντος, αλλά και της ενεργοποίησης του ΤΕΕ και του τεχνικού κόσμου στις αυτονόητες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και στην εγκατάλειψη
δογματισμών και στρεβλώσεων που υπήρχαν και υπάρχουν,
για όσες δυνάμεις, τα τρία χρόνια που το ΤΕΕ και οι μηχανικοί ήταν στο επίκεντρο της κρίσης, έμειναν, πάλεψαν και στοχοποιήθηκαν, όπως στον αγώνα
μας για τις ασφαλιστικές εισφορές και τα αποθεματικά του ασφαλιστικού μας Φορέα, χωρίς να εγκαταλείψουν το ΤΕΕ, μεταμορφωμένοι σε κυβερνητικούς
υπαλλήλους, παραιτημένοι από τις συνδικαλιστικές τους θέσεις και τον δίκαιο αγώνας μας,
για όσες δυνάμεις πιστεύουν ότι το ΤΕΕ πρέπει να μείνει ζωντανό και να εισφέρει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στο εθνικό σχέδιο
ανάπτυξής της, στην κατεύθυνση της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ευημερίας,
για όσες δυνάμεις πιστεύουν ότι το ΤΕΕ πρέπει να παλέψει υπέρ των μηχανικών και του ελληνικού λαού, αψηφώντας τις πιέσεις και διορθώνοντας τα
κακώς κείμενα του χώρου,
για όσες δυνάμεις πιστεύουν ότι ο αγώνας για την εθνική, κοινωνική και προσωπική μας αξιοπρέπεια δεν περνά μέσα από στενές αντιλήψεις συντεχνιασμού
αλλά από συνολικές πολιτικές για την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου,
για όσες δυνάμεις πάλεψαν και έσωσαν την ύπαρξη του ΤΕΕ,
Η επιλογή είναι ξεκάθαρη και αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.
Ένα ΤΕΕ ακηδεμόνευτο, ανεξάρτητο, ακομμάτιστο με πολιτικές θέσεις και τεχνοκρατική τεκμηρίωση, με συνεισφορά στους κοινωνικούς αγώνες
αλλά και στις απαιτούμενες αλλαγές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με προτάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για μια νέα σχέση μεταξύ των
ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος, για την κοινωνική πολιτική με προτεραιότητα την κοινωνία, τη χώρα αλλά και την εξασφάλιση του σύγχρονου
ρόλου του μηχανικού.
Η πρόδηλη αναγκαιότητα αναβάθμισης του ΤΕΕ, ως κύριου συντελεστή, να συμμετάσχει στον καθορισμό του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης,
οδηγεί τις παρατάξεις:
•
Ανανεωτική Συνεργασία Αριστερών Μηχανικών,
•
Μηχανικοί για Βιώσιμη Ευημερία,
•
Μηχανικοί επί τω Έργω,
•
ΠΑΣΚ ΔΜ καθώς και Ανεξάρτητοι Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί
να αποφασίσουν τη δημιουργία μιας νέας συλλογικότητας – παράταξης προοδευτικών και ευρύτερα δημιουργικών δυνάμεων τη:
Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών
για να εκφράσουμε:
•
τους νέους, τους ανέργους, τους υποαπασχολούμενους, τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
•
τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις των μηχανικών
•
το ΤΕΕ της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας
•
το ΤΕΕ των σύγχρονων αξιών, των πραγματικών αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, του εθνικού σχεδιασμού, της θέσπισης κανόνων ισονομίας και
διαφάνειας, της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της αντίληψης για μια νέα σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος
•
το ΤΕΕ που δεν κουκουλώνει την αδυναμία του με μία στείρα διαμαρτυρία, αλλά συμβάλλει στον εξορθολογισμό διαδικασιών και τον
εκσυγχρονισμό επιστημονικών κανόνων, προτύπων, προδιαγραφών και του θεσμικού πλαισίου παραγωγής έργων
για να εκλέξουμε όσους βάζουν πάνω από το προσωπικό τους συμφέρον, πάνω από τις παραταξιακές τους επιλογές, πάνω από τους τακτικισμούς, την
υπηρέτηση της χώρας, του πολίτη και των μηχανικών, μέσα στις πιο δύσκολες εποχές,
για να δώσουμε εμείς την προοδευτική λύση στην απόγνωση του κάθε μηχανικού, ξεπερνώντας κομματικές αγκυλώσεις, σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα και
την τοποθέτηση των συμμετεχόντων και θέτοντας, πάνω από όλα, τον άνθρωπο, τη χώρα, τους μηχανικούς και το ΤΕΕ,
για να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής εφαρμόσιμης πρότασης για μια παραγωγική Ελλάδα της Δημοκρατίας έξω και μετά από τα
μνημόνια.
Δημιουργούμε μία μεγάλη συμμαχία μακράς πνοής για τους μηχανικούς και το ΤΕΕ, με συλλογική εκπροσώπηση και γραμματεία, ανοιχτές δημοκρατικές
διαδικασίες και ξεκάθαρες προτάσεις, στηρίζοντας την υποψηφιότητα του Χρήστου Σπίρτζη, ως Προέδρου ΤΕΕ, για ένα ακηδεμόνευτο, αποτελεσματικό
και ισχυρό ΤΕΕ.
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Ενεργοί
Μηχανικοί

Στις 24 του Νοέμβρη ελάτε μαζί μας να μοιραστούμε μια θετική σκέψη ...
... για τα προβλήματα της καθημερινότητας μας
... για την επιστημονική μας υπόσταση
... για τον κοινωνικό μας ρόλο
... για να βελτιώσουμε την πόλη που ζούμε
... για να προστατεύσουμε τον αέρα που αναπνέουμε

Οι Ενεργοί Μηχανικοί συμμετέχουν στις εκλογές του Τ.Ε.Ε.
Βίτσας
Γαλάνη
Ζαφείρης
Καρδαράς
Μόκας
Μουστακίδης
Ντέρης
Παπακώστας
Τζιώκας
Τζιώλη
Τριγώνης
Τρίμμης
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Γιάννης
Βάσω
Βασίλης
Γιάννης
Άγγελος
Ορέστης
Αποστόλης
Νίκος
Θοδωρής
Σταματία
Γιάννης
Νίκος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
Αρχιτέκτων Μηχ.
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
Ηλεκτρολόγος Μηχ.
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
Πολιτικός Μηχ.
Πολιτικός Μηχ.
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
Πολιτικός Μηχ.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Συνάδελφε
Βιώνεις καθημερινά την κρίση στην ιδιωτική οικοδομή, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες του λαού
για φτηνή, ασφαλή και ποιοτική κατοικία, καθώς και για αναγκαία έργα υποδομής, μένουν
ανικανοποίητες. Βρίσκεις δουλειά όλο και πιο σπάνια και όποτε αυτό συμβαίνει δουλεύεις για
ένα κομμάτι ψωμί. Βάζεις λουκέτο στο γραφείο σου εξαιτίας της συγκέντρωσης της πίτας των
έργων σε μια χούφτα ομίλους, την οποία επιταχύνει η πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση».
Το κράτος σε αποκαλεί κλέφτη και φοροφυγά (αλλά την ίδια στιγμή χαρίζει δισεκατομμύρια στα
μονοπώλια) και σε χαρατσώνει από παντού, ενώ οι τράπεζες σε πνίγουν με τα δάνεια. Χρεώνεσαι
χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο στο ταμείο, αλλά δεν έχεις φάρμακα και σου πετσοκόβεται η σύνταξη.
Τζογάρουν τα αποθεματικά, τον ιδρώτα σου σε «επενδύσεις» και σε «κουρέματα», για να
συνεχίζουν να κερδίζουν δις οι μονοπωλιακοί όμιλοι των τραπεζών, της βιομηχανίας, των
κατασκευών, των εφοπλιστών. Ένας στους δύο δεν έχει να πληρώσει το ταμείο, βρίσκεται
ανασφάλιστος, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς κάλυψη των στοιχειωδών σύγχρονων
ιατρικών αναγκών, ενώ προετοιμάζονται και κατασχέσεις σπιτιών και καταθέσεων.
Για την κατάσταση αυτή υπάρχει ένοχος και έχει ονοματεπώνυμο! Είναι το σάπιο σύστημα
του καπιταλισμού, που γεννά και διογκώνει την κρίση και το χρέος. Είναι η διαχρονική αντιλαϊκή
πολιτική της ανταγωνιστικότητας των ομίλων που προωθεί η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ (τα τελευταία χρόνια και μαζί και με ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ). Πολύ πριν το χρέος και την
κρίση, αυτή η πολιτική έφερε τα ΣΔΙΤ, τις συμβάσεις παραχώρησης, τους νόμους για τις μελέτες
και τις αναθέσεις των έργων, κατευθύνει τα έργα σε 3-4 ομίλους στερώντας τη δουλειά από
χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και μικροεπαγγελματίες. Είναι η πολιτική που εφαρμόζεται
διαχρονικά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η στρατηγική της, γιατί αυτό απαιτεί η θωράκιση της
ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων της.
Σ’ αυτή την πορεία η ηγεσία του ΤΕΕ, σε όλες τις εκδοχές της (ΠΑΣΚ, ΔΚΜ, ΔΚΜη-ΔΑΠ,
ΣΥΝπαράταξη, ΔΗΠΑΜ, συντεχνιακές παρατάξεις όπως ΕΛΕΜ, Ενωτική Κίνηση ΧΜ, ΑΚΜΗΗΝ,
Μη/κοι Επί τω έργω κ.λπ.) είναι συνένοχη, και καμιά αλλαγή ονομάτων των παρατάξεων δεν
μπορεί να ξεπλύνει αυτές τις ευθύνες. Όχι απλά δεν στάθηκε δίπλα σου όλο αυτό το διάστημα,
αλλά προώθησε ενεργά την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-μονοπωλίων με τις θέσεις
της για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το πλαίσιο ανάθεσης μελετών και έργων, την
απελευθέρωση των αμοιβών κ.λπ. Προώθησε την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική
ασφάλιση που οδήγησε στις υπέρογκες αυξήσεις των εισφορών, ψήφισε για τις αυξήσεις του
μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Αττικής ληστεύοντας τα αποθεματικά του ταμείου. Με
ψευτοκινητοποιήσεις του τελευταίου εξαμήνου προσπαθεί να αποκρύψει τις ευθύνες της, να
αποπροσανατολίσει από τον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕμονοπωλίων και την αναγκαιότητα της σύγκρουσης. Σήμερα, η ίδια ηγεσία, ζητά να δοθεί και
νέος πακτωλός κρατικού χρήματος στα μονοπώλια, μέσα από το ΕΣΠΑ και την αύξηση του
ΠΔΕ. Μην έχεις αυταπάτες! Στα πλαίσια αυτού του δρόμου ανάπτυξης και της κυριαρχίας των
μεγάλων ομίλων, αυτοί οι πόροι δεν θα πάνε για έργα που έχει ανάγκη ο λαός, δεν θα σου
εξασφαλίσουν δουλειά, αλλά θα δοθούν σε ΣΔΙΤ και σε συμβάσεις παραχώρησης, θα
καταλήξουν στις τσέπες των ομίλων. Είναι πρόκληση το γεγονός ότι η «απάντηση» της ηγεσίας
του ΤΕΕ στην πολιτική που σε πετά βίαια από το επάγγελμα, είναι η «εθελούσια αναστολή» της
άδειας επαγγέλματος για έως και 3 έτη. Αυτό που επιδιώκουν τα μονοπώλια και η κυβέρνηση με
την πολιτική τους να σε αναγκάσουν να κάνεις, η ηγεσία του ΤΕΕ σε καλεί «εναλλακτικά» …να το
κάνεις από μόνος σου!!!
Μην πιστεύεις τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όσων σου τάζουν ότι υπάρχει διέξοδος για το λαό
«εντός των τειχών» χωρίς σύγκρουση με την εξουσία των μονοπωλίων και την ΕΕ, με μια απλή
κυβερνητική εναλλαγή και καλύτερη «διαπραγμάτευση». Το «άλλο μίγμα πολιτικής» είναι
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Πειθαρχικό Συμβούλιο
Οι υποψήφιοι για το
Τμήματος είναι ανά παράταξη:

Πειθαρχικό Συμβούλιο

του

*Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών
,
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟ
*Μαζί για το ΤΕΕ. Δ.Κ.Μ. - Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί,
ΒΑΡΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΩΦΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΟΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ,
ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή
αποφάσισε να εκδώσει
το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο,
δίνοντας βήμα στις παρατάξεις
να εκφράσουν τις απόψεις τους
και τη δυνατότητα στους συναδέλφους
να ενημερωθούν πληρέστερα
ενόψει των εκλογών
στο ΤΕΕ στις 24 Νοεμβρίου.
Καλεί όλους
τους Μηχανικούς των νομών
Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων,
να προσέλθουν στις κάλπες,
αναβαπτίζοντας με την ετυμηγορία τους
το κύρος του ΤΕΕ
και αναβαθμίζοντας την ισχύ του.

*Πανεπιστημονική Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών,
ΓΚΕΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
*Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών
ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΙΟΣ, ΜΙΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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