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Το ΤΕΕ αποκλείει τους μηχανικούς, αδιαφορεί
και συμβάλλει στην εξόντωσή τους
Όπως γράψαμε στα δύο προηγούμενα σημειώματα, η σταθερή
σύμπραξη του ΤΕΕ στις πολιτικές των Μνημονίων από τις
ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών ως την σιωπή
του στις τρομακτικά δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε στο
επάγγελμα η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, απέδειξε
την απροθυμία του να υπερασπιστεί τους συναδέλφους απέναντι
στην καταστροφή. Η κατεύθυνση αυτή, σε συνδυασμό με την
διαρκή απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών του ΤΕΕ, την
ανάληψη «επιχειρηματικών» δραστηριοτήτων (προγράμματα
ΕΣΠΑ, training voucher, ηλεκτρονικές πλατφόρμες αυθαιρέτων,
οικοδομικών αδειών κλπ), την κατάργηση του Ενημερωτικού
Δελτίου, την παραφθορά του επιστημονικού ρόλου που θα όφειλε
να έχει προς όφελος της κοινωνίας σε ένα ρόλο διευθέτησης
πελατειακών συμφερόντων και προβολής στελεχών, απαξίωσε το
Επιμελητήριο στα μάτια των συναδέλφων.
Η εμφανής συναλλαγή των πρόσφατων ηγεσιών με τις
κυβερνήσεις
έναντι
ίδιων
πολιτικών
οφελών,
με
χαρακτηριστικότερα πρόσφατα παραδείγματα την υπουργοποίηση
Σπίρτζη, τη στήριξη Στασινού στο “Ναι” στο δημοψήφισμα
του 2015 και την όλη ιστορία με την Attica Bank,
καταρράκωσαν και την όποια εναπομείνασα αξιοπιστία του ΤΕΕ.
Χαρακτηριστική συνέπεια της κατρακύλας που έχει σημάνει στις
κυρίαρχες παρατάξεις που διοικούν το ΤΕΕ, και της αντιμετώπισής
του και ως μηχανισμό προσωπικής ανάδειξης και επαγγελματικής
δραστηριότητας για τα κυρίαρχα κομματικά τους στελέχη, είναι η
απώλεια κάθε ενδιαφέροντος των εκλεγμένων μελών της
Αντιπροσωπείας
να
ελέγξουν
την
Διοικούσα
Επιτροπή,
εμφανιζόμενα ουσιαστικά μόνο στις αρχαιρεσίες, εκχωρώντας
τους έτσι το δικαίωμα να αποδιαρθρώσουν πλήρως το επάγγελμα.
Αυτός είναι και ο λόγος που κατεβαίνουν δήθεν διασπασμένοι στις
φετινές εκλογές. Όχι μόνον δεν θέλουν να πάρουν συλλογικά και
κομματικά την ευθύνη για την επιχειρούμενη διάλυση του
επαγγέλματος και την αφήνουν να γίνει στα μουλωχτά από την
επόμενη διοίκηση αλλά επιπλέον οι μέχρι σήμερα παρατάξεις τους
εγκαταλείπονται προς όφελος «παρατάξεων» - φατριών με
προσωποκεντρικά και ιδιοτελή χαρακτηριστικά. Σε καλούμε με
τη ψήφο σου να τους χαλάσεις τα σχέδια.

Σε σύγκρουση με το "σύστημα ΤΕΕ",
Παρεμβαίνοντας στα όργανα, πυροδοτώντας
τους αγώνες
Απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές και τους εκφραστές τους,
παλιούς και νέους, και μακριά από τα παιχνίδια συμφερόντων που
παρασιτούν στο χώρο του ΤΕΕ σε καλούμε να στηρίξεις την
παράταξη που θα μεταφέρει τη φωνή των κινημάτων στα
όργανα του ΤΕΕ, θα διατυπώνει μαχητικές και τεκμηριωμένες
προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων των μηχανικών
αλλά και της κοινωνίας με βάση τις ανάγκες της πλειοψηφίας και
όχι τα κέρδη των λίγων, ώστε να:
- ανοίξει η ενημέρωση στους συναδέλφους για όσα συμβαίνουν
πίσω από τις κλειστές πόρτες και να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή
όσων πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν "να πάνε αλλιώς"
- ανοίξουν ξανά δίαυλοι επικοινωνίας που έκλεισαν μαζί με το
Ενημερωτικό Δελτίο και τη μετατροπή του newsletter σε όχημα
της προβολής του προέδρου.
- μπει τέρμα στην επιχειρηματικοποίηση του Επιμελητηρίου και
την μετατροπή του σε εξάρτημα ή υποκατάστατο των υπουργείων
- επιβάλλουμε μια δημοκρατικότερη λειτουργία στο ΤΕΕ, με τη
συμμετοχή των συναδέλφων σε αυτό.
Παλεύουμε για ένα κίνημα μηχανικών εντός και εκτός ΤΕΕ,
χρήσιμο για τους εργαζόμενους και την κοινωνία και όχι
για τα μνημόνια
Οι συνολικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών, δεν επηρέασαν
μόνο τον όγκο της δουλειάς των μηχανικών, αλλά σε σημαντικό
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βαθμό και το περιεχόμενό της. Οι μηχανικοί βρέθηκαν να
μετατρέπονται σε φοροεισπράκτορες και διεκπεραιωτές
τεχνικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών για το κράτος και
την εξυπηρέτηση των μνημονίων, αντί να αξιοποιούν τις γνώσεις
τους και προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος.
Η μαζική μετανάστευση χιλιάδων -νέων και όχι μόνοσυναδέλφων στο εξωτερικό οφείλει να βρει απάντηση. Δε
μπορούμε
να
υπερασπιζόμαστε
το
υπό
κατάρρευση
κοινωνικοοικονομικό μοντέλο των προηγούμενων δεκαετιών.
Οφείλουμε να συγκρουστούμε με συντεχνιακές λογικές fasttrack επενδύσεων και "ανάπτυξης άνευ όρων" για να βρουν
δουλειά οι μηχανικοί "με κάθε κόστος".
Στον αντίποδα αυτών σε καλούμε με τη ψήφο σου να
υποστηρίξεις τις προσπάθειες που κάνουμε για την εμφάνιση
ενός αριστερού ριζοσπαστικού ρεύματος στους εργαζόμενους
μηχανικούς που διεκδικούν τον κοινωνικό τους ρόλο, την
αξιοπρέπεια και τον έλεγχο στο αντικείμενο της δουλειάς
τους, ενάντια στους νόμους της αγοράς παλεύοντας για:
•Ενισχυμένες Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και έργα με όφελος
για την κοινωνία, για να σταματήσει η λογική των ΣΔΙΤ και
οι χαριστικές συμβάσεις παραχώρησης και να υπάρξουν
έργα και υποδομές που να καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες.
•Την επαναφορά του δημόσιου ελέγχου στις μελέτες και στις
κατασκευές απέναντι στην πολύμορφη ιδιωτικοποίηση της
οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, τις “Fast-track”
μελέτες-κατασκευές και την διάλυση των δημόσιων
ελεγκτικών υπηρεσιών. Παλεύουμε για προσλήψεις και
επαρκή στελέχωση των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών
σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Όχι στην γενικευμένη
επαναφορά
και
την
ισοπεδωτική
επικράτηση
της
μελετοκατασκευής
•Την ανατροπή της αρπαγής των δημοσίων υποδομών και του
δημοσίου πλούτου γενικότερα, και την ανάγκη να
αξιοποιηθούν σε σύνδεση με τις κοινωνικές ανάγκες
•Την ενίσχυση των εγχειρημάτων της συνεργατικής οικονομίας
(εργατικού ελέγχου – αυτοδιαχείρισης) την προώθησή τους
ως σημαντικού τμήματος ενός άλλου οικονομικού μοντέλου,
που δεν θα έχει κριτήριο το κέρδος αλλά την κάλυψη των
κοινωνικών αναγκών.
•Την προστασία του περιβάλλοντος με ένα εναλλακτικό μοντέλο
διαχείρισης των απορριμμάτων χωρίς ΣΔΙΤ, στη λογική της
αποκέντρωσης και όχι των μεγάλων μονάδων
•Την προστασία της κατοικίας ως κοινωνικό δικαίωμα, την
επαναφορά του ΟΕΚ, με έμπρακτη αντίσταση στη συνεχή
προσπάθεια υφαρπαγής της από τα εγχώρια και διεθνή
αρπακτικά.
•Την αντίσταση στις μνημονιακές εισπρακτικές λογικές για τα
αυθαίρετα, ενάντια στις αλλαγές στο χωροταξικό σχεδιασμό
που μοναδικό στόχο έχουν την εξυπηρέτηση κερδοσκοπικών
συμφερόντων (Τουρισμός, βιομηχανικές ΑΠΕ κλπ)
•Την απόκρουση της αναδιάρθρωσης στην παραγωγή και στην
αγορά της ενέργειας που συντελείται με τις ιδιωτικοποιήσεις
του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΣΦΑ, και με συνολικότερη
κατεύθυνση την “απελευθέρωση” της αγοράς ενέργειας.
•Τον ανασχεδιασμό της παραγωγικής και βιομηχανικής δομής
της χώρας και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με
γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών κοινωνικών
αναγκών
•Την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της
πολιτιστικής κληρονομιάς, της διατροφικής επάρκειας
ενάντια στα περιβαλλοντικά εγκλήματα (Σκουριές κλπ)
•Την υπεράσπιση και την κοινή χρήση των ελεύθερων δημόσιων
χώρων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα
στις πυκνοκατοικημένες περιοχές των αστικών κέντρων.

