…για ένα διαφορετικό Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος…

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) φτάνει σε εκλογική
διαδικασία 4 χρόνια μετά τις προηγούμενες εκλογές, αντί των 2 καταστατικά
προβλεπόμενων. Η απαξίωση του συλλόγου, μέσα από την μη λειτουργία του επί
προεδρίας Γ.Στασινού, την ανάλωση του Διοικητικού Συμβουλίου στις κόντρες για τη
νοθεία στις Σέρρες και στο συνέδριο re‐engineering, αλλά και την "από τα πάνω"
διοίκηση Β. Μπαρδάκη, βάθυνε.
Τα προβλήματα είναι όμως πολύ βαθύτερα. Τα τελευταία πολλά χρόνια, η
διαδικασία λειτουργίας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) δε
διαφέρει κατ’ ελάχιστο από τη λογική που διέπει τις κυβερνητικές‐καθεστωτικές
παρατάξεις που διοίκησαν για δεκαετίες το Σύλλογο. Είναι ακριβώς η λογική της
αντιπροσώπευσης, της ανάθεσης, των πελατειακών σχέσεων με το εκλογικό σώμα
και φυσικά της αυτοπροβολής των προσώπων της εκάστοτε διοίκησης. Έτσι, ο
Σύλλογος έχει μεταβληθεί σε φυτώριο κομματικών στελεχών, με μικρή διάθεση να
ενισχύσουν τον επιστημονικό του χαρακτήρα αλλά με ισχυρή διάθεση να ενισχύσουν
κάθε είδος κομματικών μηχανισμών με στόχο την προσωπική και κομματική προβολή
και συνδιαλλαγή, και σε προθάλαμο για το "Σύστημα ΤΕΕ". Ως αποτέλεσμα, ο
Σύλλογος απείχε όλο και περισσότερο τόσο από τις επιστημονικές όσο και τις
πολιτικές δραστηριότητες που αφορούσαν τον κλάδο μας, πλην ελαχίστων
περιπτώσεων.
Το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων του Συλλόγου, η Γενική
Συνέλευση, απαξιωμένη ως διαδικασία από την ίδια τη διοίκηση, ουσιαστικά δεν
συγκαλείται ποτέ και όποτε αυτή συγκαλείται τα μέλη του Συλλόγου είτε δεν
ενημερώνονται καθόλου, είτε ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα την τελευταία
κυριολεκτικά στιγμή. Αντί για την ενημέρωση, τη συζήτηση μεταξύ των μελών και
τελικά τη λήψη συλλογικών αποφάσεων για τα ζητήματα που αφορούν την
πληττόμενη πλειοψηφία των Πολιτικών Μηχανικών, οι καθεστωτικές παρατάξεις στο
ΔΣ του Συλλόγου επιλέγουν, δια του εκάστοτε προεδρείου, την πολιτική των
προσωπικών συναντήσεων με κυβερνητικούς παράγοντες των αντίστοιχων
κομματικών παρατάξεων, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο και την συναίνεση στη
εφαρμοζόμενη κυβερνητική και μνημονιακή πολιτική. (Χαρακτηριστική ήταν η
συνάντηση 3 προέδρων Επιστημονικών Συλλόγων, μεταξύ των οποίων και του Γ.
Στασινού με τον τότε Υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, για να πάρουν υποσχέσεις ενόψει
εκλογών ΤΕΕ, οι οποίες προφανώς και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ)
Στις κινητοποιήσεις όλων των προηγούμενων ετών για το ασφαλιστικό μας, η
διοίκηση έλαμψε δια της απουσίας της από το ΤΣΜΕΔΕ, το ΕΤΑΑ και το Υπουργείο
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Εργασίας, ενάντια στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, και στις
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίο της Attica Bank από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ. Δεν
θα περίμενε κανείς βέβαια κάτι πολύ διαφορετικό, αφού η διοίκηση του συλλόγου
στήριζε τις τότε κυβερνητικές πολιτικές, και θυμήθηκε να αντιδράσει στα σημερινά
μόνο μνημόνια. Τέλος, ο Σύλλογος σιώπησε εκκωφαντικά ακόμα και στα στοιχειώδη
ζητήματα που αφορούν το σκοπό ύπαρξής του, τα ζητήματα που αφορούν την
επιστήμη και τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Λογικό είναι
λοιπόν, αφού ως τώρα ο σύλλογος απαξίωνε τα μέλη του, με τη σειρά τους αυτά να
αδιαφορούν για τις διαδικασίες του συλλόγου.
Την ίδια στιγμή, ο σύλλογος δεν ασχολήθηκε με ζητήματα μάλλον αυτονόητα:
Δεν έλαβε πρωτοβουλίες για την έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων
σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα και παράλληλη εφαρμογή με
παλαιότερους κανονισμούς.
Δεν ασχολήθηκε με την έκδοση των ΕΑΚ και ΕΚΩΣ με αποτέλεσμα η έλλειψη
αυτή να καλυφθεί από εταιρεία κατασκευής σιδηρών οπλισμών. Πρόκειται για
πρωτοφανή πρωτοτυπία αφού παγκοσμίως δεν υπάρχει αντίστοιχο εθνικοί
κανονισμοί να κυκλοφορούν σαν διαφήμιση συγκεκριμένης εταιρείας. (Ακόμα και στις
Ηνωμένες Πολιτείες που εταιρείες μπορεί να έχουν χρηματοδοτήσει την έρευνα για
την συγγραφή αντίστοιχών κανονισμών η έκδοση και διανομή ανήκει στον αντίστοιχο
Σύλλογο ή ινστιτούτο (ACI)).
Το δελτίο σταμάτησε να βγαίνει, έστω για να μεταδίδει κάποια ψήγματα
γνώσης, ακυρώνοντας ουσιαστικά το ρόλο του συλλόγου ως επιστημονικού φορέα
των πολιτικών μηχανικών. Προφανώς η διάθεση και η συμμετοχή κάποιων
συναδέλφων στις ελάχιστες ημερίδες και αποστολές (σεισμός της Κεφαλονιάς) ή στην
σύνταξή των Τεχνικών Οδηγιών δεν πρέπει να μηδενίζονται αλλά είναι σαν όαση στην
επιστημονική έρημο που διανύει ο Σύλλογος.
Απέναντι στις ως τώρα επικρατούσες λογικές και πρακτικές οφείλει να
προταχθεί η συλλογική δράση, ώστε ο σύλλογος να αποκτήσει ζωή, και να γίνει ξανά
κτήμα των μελών του. Παρά την κρίση συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί και
Πολυτεχνικές σχολές έχουν παράξει σημαντικό έργο πρωτοστατώντας σε ακαδημαϊκό
αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο διεθνώς. Ο Σύλλογος είναι όμως πρακτικά
ανύπαρκτος σε αυτό το επίπεδο, ενώ υπάρχουν άλλοι φορείς που καλύπτουν το κενό,
ενώ το ενδιαφέρον των συναδέλφων για τα τεκταινόμενα είναι υπαρκτό, κάτι που
αποτυπώνεται ακόμα και στο διαδίκτυο (forum κ.α.)
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών οφείλει να αναγεννηθεί, να αντιμετωπίσει
τις αδυναμίες του και να προσφέρει στην κοινότητα των Πολιτικών Μηχανικών. Για να
μετατραπεί ο ΣΠΜΕ σε σύλλογο των μελών του και όχι της εκάστοτε διοίκησής του
υπάρχουν μια σειρά από βασικές προτάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν για να
ενεργοποιηθεί το επιστημονικό δυναμικό του συλλόγου:
 Να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα Γενικές Συνελεύσεις (π.χ.
κάθε μήνα) για όλα τα ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα και την επιστήμη του
πολιτικού μηχανικού. Συνελεύσεις που δεν θα είναι το πεδίο για την αυτοπροβολή
των μελών της εκάστοτε διοίκησης ή παράλληλοι μονόλογοι που απευθύνονται
αποκλειστικά σε κομματικά ακροατήρια. Συνελεύσεις που θα έχουν την ουσιαστική
συμμετοχή των μελών του συλλόγου τα οποία θα βρουν το χώρο να εκφράσουν τις
προτάσεις τους για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο ΣΠΜΕ σε όλα τα
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ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η σύγκλιση
μιας Συνέλευσης να είναι αποκλειστικό προνόμιο του προεδρίου του ΣΠΜΕ, αλλά
να είναι δυνατή η σύγκλιση συνελεύσεων και ύστερα από πρωτοβουλία των μελών
του συλλόγου (π.χ. με συλλογή υπογραφών) όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην
περιφέρεια.
Να πραγματοποιούνται οι επιστημονικές δραστηριότητες του Συλλόγου
(επιστημονικές επιτροπές, επιτροπές κανονισμών, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια
κ.α.) με τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στην επιλογή, στην οργάνωση και
στην υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων και όχι από ένα μικρό πυρήνα
συγκεκριμένων προσώπων που επιλέγει η εκάστοτε πλειοψηφία της διοίκησης.
Να πραγματοποιείται περιοδική έκδοση επιστημονικού ενημερωτικού δελτίου
του ΣΠΜΕ στο οποίο θα δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα συναδέλφων
πολιτικών μηχανικών και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομίου. Τα
άρθρα θα αποστέλλονται στη συντακτική ομάδα του δελτίου η οποία θα έχει και
την ευθύνη της έκδοσης του δελτίου σύμφωνα και με αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.
Η συντακτική ομάδα του δελτίου θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε συμμετοχές από
ενδιαφερόμενα μέλη του συλλόγου.
Να διανέμονται δωρεάν σε όλα τα μέλη του Συλλόγου (κατ΄ελάχιστο σε
ηλεκτρονική μορφή) βασικά εργαλεία για την άσκηση του επαγγέλματος του
πολιτικού μηχανικού όπως είναι τα κείμενα των Ευρωκωδίκων, τα κείμενα των
Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, οι κανονισμοί σκυροδέματος και χάλυβα κ.α. Η
οικονομική κρίση αλλά και η λογική του ΕΛΟΤ δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα
στους συναδέρφους που απαιτούν πρόσβαση στο κανονιστικό ισχύον πλαίσιο
αλλά και στους συναδέλφους που εργάζονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
αφού η απόκτηση τους είναι απαγορευτική εν μέσω οικονομικής κρίσης ακόμα και
από δημόσιους φορείς.
Να δημιουργηθούν διαρκείς επιτροπές από μέλη του Συλλόγου οι οποίες θα
εξετάζουν τους κανονισμούς που βρίσκονται σε ισχύ σήμερα, θα αποσαφηνίζουν
το ισχύον νομικό πλαίσιο και θα προετείνουν λύσεις για τα προβλήματα που έχουν
εντοπιστεί από την εφαρμογή των κανονισμών.
Να υπάρξη συντονισμός με επιστημονικούς φορείς και με πολυτεχνικές σχολές
πολιτικών μηχανικών προκειμένου να μεταφερθεί σε όλους τους συναδέλφους η
πλούσια παραχθείσα επιστημονική γνώση.
Να αναβαθμιστεί η ιστοσελίδα το Συλλόγου με τη δημιουργία ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης ανά θεματικό αντικείμενο σύμφωνα και με διεθνή παραδείγματα.
Να αναβαθμιστούν οι υποδομές του Συλλόγου με μόνιμο εξοπλισμό για τη
μαγνητοσκόπιση των εκδηλώσεών του και με ελεύθερη πρόσβαση των γραφείων
σε όλα τα μέλη για συλλογικές δράσεις.
Να έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του συλλόγου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά οι αποφάσεις των συνεδριάσεων
του ΔΣ σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.
Να πραγματοποιείται αυτόματα η εγγραφή στο Σύλλογο κάθε χρόνο των
αποφοίτων των ελληνικών πολυτεχνικών σχολών Πολιτικών Σχολών.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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…για το ασφαλιστικό των μηχανικών…
Σε ένα ήδη δυσμενές πλαίσιο, η τελευταία αρνητική εξέλιξη για το
ασφαλιστικό των μηχανικών αφορά τα ειδοποιητήρια του Α εξαμήνου 2016 του
ΤΣΜΕΔΕ (με ημερομηνία εξόφλησης 30/09), τα οποία αναρτήθηκαν με βάση
την απόφαση του ΕΤΑΑ στις 18/05/16. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
1. Την πρώτη δόση των αναδρομικών αυξήσεων του Ν.3986/11 (240 € που
αφορούν στην κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ για το 2011 και 2012), κράτηση που δεν έχει
απολύτως κανένα αντίκρισμα καθώς ουδέποτε υλοποιήθηκε Ταμείο Ανεργίας για τους
μηχανικούς. Το συγκεκριμένο ποσό υπέρ ΟΑΕΔ των 240 € έχει χρεωθεί και σε
μισθωτούς, συνταξιούχους και διαγραφέντες μετά το έτος 2013.
2. Τις υπόλοιπες αυξήσεις του εν λόγω Νόμου για όλους τους προ 93
ασφαλισμένους συναδέλφους, αλλά και για όσους μετά το 93 δεν είχαν καταθέσει
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4331/15 για επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής
κατηγορίας. Εκτός δηλαδή των 19.500 συναδέλφων που με αίτηση τους εντάχθηκαν
στην εν λόγω ρύθμιση, οι υπόλοιποι περίπου 50.000 συνάδελφοι
(αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι, εργαζόμενοι με ΔΠΥ, ελεύθεροι επαγγελματίες) θα
δουν ξανά τις μνημονιακές αυξήσεις του Ν.3986 /11 στα ειδοποιητήρια τους. Μια
ρύθμιση η οποία προφανώς δεν λύνει κάποιο πρόβλημα καθώς εάν δεν καταβάλονται
εμπρόθεσμα τρέχοντες εισφορές και δόσεις διακανονισμών αυτόματα χάνεται η
ρύθμιση και εφαρμόζονται οι αυξήσεις με την αυτόματη επαναφορά στις ανώτερες
ασφαλιστικές κατηγορίες.
3. Τις αναδρομικές αυξήσεις για το κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης ο οποίος
όμως από 01/01/16 καταργήθηκε χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για όσα έχουν
καταβληθεί έως τώρα.
Στις τελευταίες συνεδριάσεις σε ΔΣ/ΕΤΑΑ και ΔΣ/ΤΣΜΕΔΕ οι κινητοποιήσεις
των αγωνιζόμενων μηχανικών που συμμετέχουν σε σωματεία και συνελεύσεις
βάσεις όπως είναι η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
και η ΕΜΔΥΔΑΣ έχουν ως βασικό στόχο την ανατροπή της απόφασης του ΕΤΑΑ και τη
μη εφαρμογή των αναδρομικών αυξήσεων εισφορών.
Η μαζικότητα και η αποφασιστικότητα των κινητοποιήσεων αυτών θα πρέπει
να είναι η απάντηση απέναντι σε όσους από τις διοικήσεις των ταμείων και των
διευθύνσεων εισφορών οι οποίοι, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν,
είναι πιστοί εφαρμοστές των μνημονιακών και αντι‐ασφαλιστικών νόμων αντί να
υπερασπίζονται τους πληττόμενους από την κρίση συναδέλφους. Σαν συλλογικότητα
στηρίζουμε τον αγώνα αυτό και καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρεθούν στο
δρόμο των κινητοποιήσεων προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι αυξήσησεις των
ασφαλιστικών εισφορών.
Ο αγώνας αυτός είναι συνέχεια των κινητοποιήσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ενάντια σε κάθε ασφαλιστική απορρύθμιση και
στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τις μνημονιακές κυβερνήσεις.
Η πιο πρόσφατη από αυτές ήταν η ψήφιση του Ν.4387/16 με ΦΕΚ 85/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας ‐ Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού
συνταξιοδοτικού συστήματος» από τη σημερινή μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ‐ΑΝΕΛ.
Το νέο ασφαλιστικό αποτελεί ουσιαστικά την ταφόπλακα για τους ελεύθερους
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επεγγελματίες και τους εργαζόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών καθώς οι
εισφορές εκτινάσσονται στο 37,95% του εισοδήματος και για τη πλειοψηφία των
εισοδημάτων 10‐20.000€ ετησίως απομένει ένα εισόδημα πείνας κάτω από 500 €.
Για τους νέους μηχανικούς η κατάσταση συνεχίζει να είναι προβληματική
καθώς η ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά διατηρείται στα 2.820€ ετησίως και για τη
μεταβατική περίοδο 2017‐2020 οι «εκπτώσεις» στους κάτω 5ετίας θα καταγράφονται
ως οφειλές οι οποίες και θα γίνουν απαιτητές αυτόματα το 2020.
Για τους συνταξιούχος προβλέπονται βάρβαρες μειώσεις σε κύριες συντάξεις,
επικουρικά και εφάπαξ και μάλιστα τα δύο τελευταία λειτουργούν με βάση
το «διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση»
ανοίγοντας το δρόμο για να αλλάξει ο χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης με τους
2 πυλώνες (εθνική σύνταξη και ανταποδοτικό μέρος). Από τους μηχανικούς του
δημοσίου θα ζητούνται επιπλέον εισφορές για να μη χάσουν τη δεύτερη ασφάλιση,
στην οποία όμως εντάσσονταν υποχρεωτικά.
Επίσης όπως αποδείχθηκε και από τα ειδοποιητήρια του Α εξαμήνου 2016 οι
αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών του Ν3986/11 και τα αναδρομικά για τα
προηγούμενα έτη είναι πλέον απαιτητά από το ταμείο. Το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) αναβαθμίζεται και συνδέεται άμεσα με τη
φορολογική διοίκηση ενοποιώντας τα χρέη προς το δημόσιο με άμεσο αποτέλεσμα τις
κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
Τέλος συνεχίζεται για ακόμη μία φορά η κλοπή των αποθεματικών του
ταμείου ενώ προσφέρετε στους εργολήπτες ως ΝΠΙΔ το ΤΜΕΔΕ με αρμοδιότητες
εγγυοδοσίας.
Οι παραπάνω εξοντωτικές κατευθύνσεις του νέου ασφαλιστικού για τους
εργαζόμενους μηχανικούς (μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες), τους μερικώς
απασχολούμενους, τους μηχανικούς χωρίς εργασία και τους συνταξιούχους έρχονται
να προστεθούν σε ένα ήδη ασφυκτικό τοπίο.
Σε ένα τοπίο όπου εδώ και πολλά εξάμηνα ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων
που βρίσκονται εκτός εργασίας ή απασχολούνται περιστασιακά ή εργάζονται με
μισθούς επιδοματικού χαρακτήρα, αδυνατούν να καταβάλουν τις τρέχουσες
ασφαλιστικές τους εισφορές οι οποίες βεβαιώνονται ως οφειλές οι οποίες βαίνουν
διαρκώς αυξανόμενες λόγω προσαυξήσεων.
Η ασφάλιση της ιδιότητας του μηχανικού έχει οδηγήσει στη μη αναγνώριση
της ιδιότητας του άνεργου και υπο‐απασχολούμενου μηχανικού και παρόλο που
είναι υποχρεωτική η καταβολή της πρόσθετης εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ δεν δικαιούται
κανένας μηχανικός επίδομα ανεργίας ή άλλες παροχές από τον ΟΑΕΔ.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έξοδο από το επάγγελμα εκατοντάδων
συναδέλφων τα τελευταία χρόνια είτε παλαιών που διαγράφονται για να ξεφύγουν
από νέα χρέη είτε νέων που δεν βλέπουν καμία προοπτική στις παρούσες συνθήκες.
Με τα παραπάνω δεδομένα πλήθος συναδέλφων στερείται της
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, ενώ για όσους ακόμα τη δικαιούνται αντιμετωπίζουν
τα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα από την «ενοποίηση προς τα κάτω» των
ταμείων και τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ.
Παράλληλα ενώ ο κανονισμός λειτουργία του κλάδου Ειδικών Παροχών έχει
εγκριθεί ήδη από το 2006 παραπέμπεται συνεχώς από όλες τις κυβερνήσεις στις
καλένδες, παρότι δεν θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό.
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Τέλος τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ καταληστεύτηκαν κατά 2 δις με το PSI,
ενώ 800 εκατομμύρια έχουν ήδη δοθεί στις ανακεφαλαιοποιήσεις της μαύρης τρύπας
της τράπεζας Αττικής.
Για να γίνει ξανά βιώσιμη η ασφάλιση, τόσο για τους εργαζόμενους
μηχανικούς όσο και για τα ταμεία, υπάρχει μια σειρά δίκαιων αιτημάτων που
χρειάζεται να ικανοποιηθούν ώστε να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση:
 Άμεση και αναδρομική κατάργηση όλων των μνημονιακών αυξήσεων εισφορών
των τελευταίων ετών και των αντίστοιχων αντιασφαλιστικών νόμων.
 Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού «παλιών» – «νέων» ασφαλισμένων,
και των ασφαλιστικών κατηγοριών.
 Αναγνώριση των ανέργων συναδέλφων. Επίδομα ανεργίας για όλους τους
άνεργους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους (μισθωτούς ή ελεύθερους
επαγγελματίες). Μη υποχρέωση καταβολής εισφορών από όσους δεν έχουν
επαρκές εισόδημα.
 Επιστροφή των κλεμμένων του ΤΣΜΕΔΕ από το ληστρικό «κούρεμα» του PSI,
κάλυψη των οφειλών του δημοσίου προς το ταμείο από την τριμερή
χρηματοδότηση.
 Απεμπλοκή του ταμείου από την Τράπεζα Αττικής.
 Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους
μηχανικούς.
 Διαγραφή χρεών προς το ΤΣΜΕΔΕ όσων αποδεδειγμένα δεν είχαν εισοδήματα να
πληρώσουν εισφορές, διαγραφή των προσαυξήσεων σε όλους.
 Ίδρυση Ταμείου Ανεργίας & Προνοιακών Παροχών Μηχανικών για τους
δοκιμαζόμενους συναδέλφους.
 Κάλυψη Ασφαλιστικών Εισφορών και αποζημιώσεις σε περίπτωση ατυχήματος –
ασθένειας – απόλυσης. Παροχές Μητρότητας (εφάπαξ επίδομα, αξιοπρεπής
κάλυψη εξόδων εγκυμοσύνης, επίδομα λοχείας).
 Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης του
επαγγέλματος.
Η διεκδίκηση των παραπάνω αιτημάτων είναι τα τελευταία χρόνια μια διαρκής
υπόθεση για το κίνημα των αγωνιζόμενων μηχανικών και βρίσκεται σε ευθεία
σύνδεση με τους συνεχιζόμενους αγώνες ενάντια στη μνημονιακή βαρβαρότητα των
εκάστοτε κυβερνήσεων. Η δικαίωση των αγώνων αυτών θα έρθει από τη μαζική
συμμετοχή των συναδέλφων στις κινητοποιήσεις σε φορείς όπως ΤΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ
αλλά και στις ευρύτερες κινητοποιήσεις. Ο ΣΠΜΕ οφείλει να βρίσκεται έμπρακτα
δίπλα στους αγώνες αυτούς.
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…για ένα άλλο πρότυπο εργασίας…
Στη σημερινή μνημονιακή πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης για τη
πλειοψηφία των εργαζόμενων πολ.μηχανικών η κατάσταση βαίνει διαρκώς και πιο
εφιαλτική. Η προσφιλής τακτική όλων των κυβερνήσεων ήταν να ενεργοποιούν τον
κοινωνικό αυτοματισμό, όχι φυσικά για να πλήξουν τους ισχυρούς, αλλά για να
ισοπεδώσουν και τα λίγα δικαιώματα όσων έχουν ακόμα στον ήλιο μοίρα.
Η σημερινή κυβέρνηση έφτασε την τακτική αυτή σε νέα επίπεδα, με
πρωτοστάτη τον θρασύτατο υπουργό εργασίας Κατρούγκαλο, ο οποίος
ισοπεδώνοντας ολόκληρους επαγγελματικούς κλάδους έφτασε να μιλάει για "ρετιρέ",
ταυτίζοντας το "κίνημα της γραβάτας" με τους πληττόμενους μηχανικούς και άλλους
ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι όμως τελικά οι μηχανικοί "ρετιρέ";
Για τους χιλιάδες συναδέλφους μηχανικούς, που δεν εργάζονται ή
απασχολούνται περιστασιακά και αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους
εισφορές, η μετανάστευση προβάλλει τα τελευταία χρόνια ως η μόνη σωτηρία.
Σε μια εποχή όπου επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας για τις επιχειρήσεις
και οι μαθητείες τύπου «training voucher» έχουν γίνει καθεστώς ήρθαν να
επιβληθούν και συμβάσεις αγγλικού εμπορικού δικαίου, όπως μας δίδαξε πρόσφατα
η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με 12ωρη και 6ήμερη εργασία, με το βασικό μισθό των μνημονίων ή
ακόμα και αμισθί.
Το σύνολο των μισθωτών μηχανικών εργάζεται χωρίς συλλογική σύμβαση και
πολλές φορές χωρίς καν ατομική σύμβαση δίχως καμία διασφάλιση και δικαιώματα.
Στο χώρο της εκπαίδευσης η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων διδακτόρων
είναι υποαμοιβόμενοι, ενώ καλούνται να καλύψουν τα διοικητικά κενά που
δημιούργησαν οι απολύσεις στα πανεπιστήμια.
Την ίδια περίοδο, με το μεγαλύτερο όγκο του αντικειμένου να εξαφανίζεται, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες περιορίζονται στη διεκπεραίωση φοροεισπρακτικών
διαδικασιών που ελάχιστη σχέση έχουν με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Ήδη
από τα πρώτα έτη της κρίσης με την πρόφαση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης
ψηφίσθηκαν και εκδόθηκαν σειρά νομοθετήματα και υπουργικές αποφάσεις από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των κατασκευών
(ν.3843, ν.4014, ν.4178).
Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών ήταν κατά κύριο λόγο η είσπραξη κρατικών
εσόδων για την αποπληρωμή της μαύρης τρύπας του δημοσίου χρέους και η με
κάποιο τρόπο επαγγελματική διέξοδος των κλάδων που είχαν κατακόρυφη πτώση.
Στην αρχική φάση των ρυθμίσεων υπήρξε κυριολεκτικά εξευτελισμός της υπόστασης
του εργαζόμενου μηχανικού με κωμικοτραγικές καταστάσεις στις πολεοδομικές
υπηρεσίες. Στη συνέχεια εξομαλύνθηκε το χάος των πολεοδομιών αφού μπήκε
μπροστά το τεε για να στήσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των νόμων
των αυθαιρέτων.
Παρόμοια περίπτωση εισπρακτικού μηχανισμού αποτελεί και η ενεργειακή
επιθεώρηση αφού η όλη διαδικασία απέχει έτη φωτός από το να χαρακτηρισθεί
ενεργειακή αναβάθμιση των κατασκευών, καταλήγοντας η έκδοση του ενεργειακού
πιστοποιητικού να είναι ένας μειοδωτικός διαγωνισμός. Ακόμα χειρότερα μεσω των
ενεργειακών επιχειρείται να θεσμοθετηθεί η διαδικασία των εξετάσεων και
πιστοποιήσεων για την επιστημονική επάρκεια του μηχανικού οδηγώντας και στην
κατάτμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
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H ρευστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι απλή υπόθεση,
καθώς η μνημονιακή υποχρέωση του "καθορισμού" των επαγγελματικών
δικαιωμάτων συνδυάστηκε και με άλλες πλευρές.
Από τη μία, το ΤΕΕ της περιόδου Σπίρτζη ήθελε να αποκτήσει παραπάνω
εξουσίες, αλλά και να εισπράττει εξέταστρα (όπως στους ενεργειακούς επιθεωρητές),
και αμφισβήτησε τον ενιαίο χαρακτήρα των πτυχίων. Από την άλλη, ορισμένες
πολυτεχνικές σχολές θεώρησαν πως είναι η κατάλληλη περίοδος για να επιχειρήσουν
να πάρουν αυτές την κατάσταση στα χέρια τους, και ταυτόχρονα οι περισσότερες
διοικήσεις των επιστημονικών συλλόγων των μηχανικών, επέλεξαν να μπουν στη
διελκυστίνδα της διεκδίκησης του ενός ή του άλλου επαγγελματικού δικαιώματος το
τελευταίο διάστημα, πράγμα που έκανε και η διοίκηση του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών, παρά τις εκκλήσεις της Αριστεράς στο Διοικητικό Συμβούλιο να δει τη
μεγάλη εικόνα: πως όσο οι ειδικότητες των μηχανικών "τρώγονται" μεταξύ τους, τα
δικαιώματα όλων συρρικνώνονται.
Η διαδικασία προχώρησε με τα πορίσματα της επιτροπής Κυριτσάκη, μετά την
ψήφιση του Νόμου 4254/2014, τα οποία πάγωσαν ένα προηγούμενο διάστημα, αλλά
αυτή τη στιγμή η διαδικασία προχωράει με την πρόταση Μοροπούλου ‐ Βαμβουρέλλη
στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ για τον καθορισμό των δικαιωμάτων, και μάλιστα σε
νέα βάση, και στη λογική των μνημονιακών απαιτήσεων ότι "δεν μπορούν να
υπάρχουν αποκλειστικότητες στην άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων", κάτι
που μεταφράζεται στην ατομική πρόσβαση στα επαγγελματικά δικαιώματα. Η
τελική πρόταση προς τη ΔΕ του ΤΕΕ έλαβε μερικώς μόνο υπόψη τα πορίσματα των
ειδικών τριμερών επιτροπών (Επιστημονικές επιτροπές ΤΕΕ ‐ Επιστημονικοί Σύλλογοι
Ειδικοτήτων ‐ Κοσμήτορες Πολυτεχνικών Σχολών)
Δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε την ρευστοποίηση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων, και την μετατροπή του ΤΕΕ σε τοποτηρητή αυτής της διαδικασίας ως
εισπρακτικού μηχανισμού. Θα πρέπει δε να συντονιστούμε και με τις άλλες
ειδικότητες για να μην περάσει η λογική του "όλοι εναντίον όλων" μέσα από τη
διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, για το ποιος
θα πάρει περισσότερα ψίχουλα από τα απομεινάρια της κρίσης, δεχόμενοι ότι η
κατεύθυνση θα πρέπει να είναι περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα για όσες
ειδικότητες αυτό προκύπτει από τα προγράμματα σπουδών, και η μη περικοπή
υπαρκτών δικαιωμάτων ειδικά μες στην κρίση, που θα έδινε τελειωτικό χτύπημα σε
πολλούς συναδέλφους ειδικά στην περιφέρεια, όπου τα ζητήματα είναι πολλά.
Παράλληλα και ενώ μας τρομοκρατούν να μη φύγουμε από τους ευρωπαϊκούς
μηχανισμούς και χάσουμε τα χρήματα των ΕΣΠΑ, το τελευταίο ΕΣΠΑ για τις "νεοφυείς
επιχειρήσεις" απέκλεισε όλους τους μηχανικούς. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μην
έχουν ίδιο ατομικό ΚΑΔ, με τα ΚΑΔ της νεοφυούς, αλλά και να έχουν διακόψει τις
ατομικές τους επιχειρήσεις. Λες και θα μπορούσαν οι μηχανικοί να εργάζονται σε
διαφορετικά ΚΑΔ πριν συγκροτήσουν εταιρίες για να πάρουν μέρος στα
προγράμματα, ή είναι δυνατόν να μην έχει ένας μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας
ατομική επιχείρηση. Εκτός από αποκλεισμό, μιλάμε και για εμπαιγμό. Αντίστοιχοι
αποκλεισμοί υπάρχουν και στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης".
Και ενώ για όλα τα παραπάνω ο ΣΠΜΕ δεν έκανε τίποτα προς όφελος των
συναδέλφων, έβγαλε ανακοίνωση για το Κτηματολόγιο, ζητώντας τη μη ακύρωση της
"ΚΤΗΜΑ 13", ενώ είναι πασίγνωστες οι εκπτώσεις που δόθηκαν σε συγκεκριμένα
μόνο τμήματα του διαγωνισμού που φωτογράφιζαν αδιαφανείς διαδικασίες. Η
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χαμένη αξιοπιστία του ΣΠΜΕ δεν πρόκειται να ανακτηθεί αν ο Σύλλογος εμφανίζεται
ως υπερασπιστής συντεχνιακών συμφερόντων που αποβαίνουν εις βάρος του
δημοσίου συμφέροντος και των δημόσιων ταμείων.
Τίποτα δεν θα γίνει από μόνο του, αν δεν βάλουμε το χέρι μας εμείς
 Εμείς, οι Πολιτικοί Μηχανικοί, τμήμα του συνόλου του κόσμου της εργασίας, που
ζούμε από τη δουλειά μας.
 Εμείς, που μόλις αποκτήσαμε την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος και μας
χορηγήθηκε το χρέος αποπληρωμής στο ΤΣΜΕΔΕ άσχετα αν έχουμε εργασία ή όχι
 Εμείς οι μηχανικοί της μελέτης ή της κατασκευής, που εργαζόμαστε χωρίς
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, χωρίς στην ουσία κατοχυρωμένα εργασιακά
δικαιώματα απέναντι στις ορέξεις της εργοδοσίας (μικρής ή μεγάλης)
 Εμείς, που είμαστε άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, δίχως επίδομα ανεργίας, χωρίς
προνοιακές παροχές μονάχα με ασφαλιστικά χρέη
 Εμείς, οι απολυμένοι χωρίς αποζημίωση, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, οι
επιδοτούμενοι –voucherάδες, οι μερικώς απασχολούμενοι
 Εμείς, που έχουμε εγκλωβιστεί στην αναζήτηση ενός ενεργειακού πιστοποιητικού ή
μιας τακτοποίησης αυθαιρέτου για μια «αμοιβή» ελάχιστων ευρώ
 Εμείς, οι μηχανικοί του εργοταξίου που εκτός των άλλων αντιμετωπίζουμε την
πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση του ρόλου του μηχανικού στη διαδικασία
παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων
 Εμείς, οι Μισθωτοί Μηχανικοί του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, που ενώ
καταβάλλουμε Μέση Ετήσια Ασφαλιστική Εισφορά μερικών χιλιάδων ευρώ ο
καθένας, στερούμαστε αξιοπρεπή και στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
για μας και τα παιδιά μας και βλέπουμε τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ ‐ περιουσία
των εργαζόμενων μηχανικών ‐ να ληστεύονται από το PSI και την Attica Βank
 Εμείς, οι Αυτοαπασχολούμενοι Μηχανικοί που διαθέτουμε ανεξόφλητες και
τοκογλυφικά προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και δεν μπορούμε επί της
ουσίας να ασκήσουμε το επάγγελμα
 Εμείς, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που παρατείνουμε το
χρόνο των σπουδών μας λόγω της εργασιακής ανασφάλειας
 Εμείς, οι έτοιμοι να μεταναστεύσουμε ή εμείς που από ανάγκη το κάναμε ήδη
 Εμείς, που μας οδήγησαν να αλλάξουμε επάγγελμα και εμείς που προσπαθούμε να
διαγραφούμε από το ΤΕΕ
Όλοι εμείς καλούμαστε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, για να
ζωντανέψει ο Σύλλογος και να αποκτήσει νέα κατεύθυνση, δίπλα στους πληττόμενους
συναδέλφους, να παίρνει θέση στους αγώνες αλλά και στα κοινωνικά ζητήματα που
αφορούν τον κλάδο, αλλά και την επιστήμη και τους όρους άσκησης του
επαγγέλματος.
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…για μια άλλη κοινωνία…
Την ώρα που στο κλάδο των μηχανικών επικρατεί αυτή η κατάσταση, η
ελληνική κοινωνία βυθίζεται στην ύφεση, οι άνεργοι και οι φτωχοί αυξάνονται, οι
μισθωτοί δουλεύουν με διαρκώς χειρότερους όρους, οι ελευθεροεπαγγελματίες
κλείνουν τις επιχειρήσεις τους ή φυτοζωούν, και το μεταναστευτικό κύμα έχει
φουσκώσει ξανά. Μετά τις εναλλασσόμενες μνημονιακές κυβερνήσεις και
συγκυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ‐ ΠΑΣΟΚ και όλων των στηριγμάτων τους, η
μνημονιακή πλέον συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ‐ΑΝΕΛ έχει πάρει τη σκυτάλη της
ισοπέδωσης των ζωών μας. Έχοντας διαψεύσει τις ελπίδες που δημιουργήθηκαν σε
μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, και κυρίως αφού τσαλαπάτησε το
μεγαλειώδες και ιστορικό ΟΧΙ του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015 η
κυβέρνηση έχει βαλθεί να ολοκληρώσει όσα δεν ολοκλήρωσαν οι προηγούμενες, από
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και την πλήρη αποδιάρθρωση των εργασιακών
σχέσεων, ως την εκποίηση κάθε αξιοποιήσιμου τμήματος του δημόσιου πλούτου και
την μόνιμη εμπέδωση της λιτότητας.
Χρησιμοποιεί δε, ακριβώς τα ίδια επικοινωνιακά τεχνάσματα για να προσδέσει
την κοινωνία στο άρμα της λογικής ότι "Δεν υπάρχει εναλλακτική". Φτιάχνει success
stories, μιλάει για την ανάπτυξη που όλο έρχεται αλλά δεν φτάνει ποτέ, δημιουργεί
πρωτογενή πλεονάσματα στις πλάτες των πιο αδύναμων, και τώρα θα μας απειλεί και
με τον "αυτόματο κόφτη": Αν δεν καθίσουμε φρόνιμα, θα έχει και άλλα μέτρα, και θα
προσπαθούν να μας πείσουν ότι φταίμε εμείς. Και φυσικά, επειδή λιτότητα χωρίς
καταστολή δεν γίνεται, το καθεστώς "έκτακτης ανάγκης" συνεχίζεται. Τα ΜΑΤ και οι
κλούβες επανεμφανίστηκαν στις διαδηλώσεις, τα νομοσχέδια έρχονται
Σαββατοκύριακα στη βουλή με αιφνιδιασμούς, και αντί για τα μνημόνια, είναι το
σύνταγμα που κουρελιάζεται κατ' εξακολούθηση.
Όλα αυτά φυσικά δεν είναι αποτέλεσμα λάθος πολιτικών χειρισμών ή απλώς
ανικανότητας, αλλά ξεκάθαρη πολιτική επιλογή με συγκεκριμένη στόχευση. Οι
βασικές της αρχές αποτελούν τμήμα του σχεδίου που έχουν συνδιαμορφώσει
διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις στις πολιτικές κατευθύνσεις που ασκούνται
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απορρέουν από τους "σιδερένιους κανόνες" της
Ευρωζώνης.
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Δεν δεχόμαστε, εμείς που ζούμε από τη δουλειά μας και παράγουμε, ότι δεν
υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μπορούμε και πρέπει να εναντιωθούμε στην
νεομνημονιακή συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ‐ΑΝΕΛ και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΔΝΤ. Αγωνιζόμαστε για
 την κατάργηση όλων των μνημονίων και την απαλλαγή από το βραχνά του χρέους
που αφαιμάσσει την ελληνική κοινωνία
 μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/ες με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και
δικαιώματα
 Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και έργα με όφελος για την κοινωνία, για να
σταματήσει η λογική των ΣΔΙΤ και οι χαριστικές συμβάσεις παραχώρησης.
 να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας
και τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων αγαθών και υποδομών
 Δημόσια και δωρεάν υγεία και εκπαίδευση
 να περιέλθουν οι παραγωγικές μονάδες που καταστρέφονται και εγκαταλείπονται
από τους ιδιώτες επιχειρηματίες, στον έλεγχο των εργαζομένων
 τη συντριβή του ναζιστικού φαινόμενου, αντιστεκόμαστε στον κρατικό
αυταρχισμό, στη αντιδημοκρατική εκτροπή και την ποινικοποίηση των κοινωνικών
αντιστάσεων
Αυτός ο δρόμος ξέρουμε πως δεν είναι εύκολος, αλλά τον προτιμάμε από τον
αργό θάνατο του στραγγαλισμού. Ξέρουμε πως περνάει μέσα από τη ρήξη με την
Ευρωζώνη και τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αφορούν και τον κλάδο μας, αλλά είναι πλέον σαφές πως διαφορετικά δεν γίνεται να
αναπνεύσουμε. Και πως για να μπορέσει να σταθεί μια τέτοια πολιτική, χρειάζεται και
βαθύτερες τομές, όπως η εθνικοποίηση των τραπεζών, των οποίων τις
ανακεφαλαιοποιήσεις έχουμε χρυσοπληρώσει, και των επιχειρήσεων στρατηγικής
σημασίας και κοινής ωφέλειας, με κοινωνικό έλεγχο.
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