
 
Ανακοίνωση για το αποτέλεσμα των εκλογών στο ΤΕΕ 

 

Χαιρετίζουμε τους συναγωνιστές που έδωσαν τη μάχη στο πλευρό μας και σε όλους εκείνους τους 

συναδέλφους που με την ψήφο τους δυνάμωσαν τον πόλο οργάνωσης της αντεπίθεσης των εργαζόμενων 

μηχανικών. Η εκλογική ενίσχυση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ είναι σημαντική. Είναι ευδιάκριτη η άνοδος 

πανελλαδικά σε: ψήφους (+424), ποσοστά (+1,44%) και αντιπροσώπους από 11 (2016) σε 16. 

 

Σε τοπικό επίπεδο, για την αντιπροσωπεία του περιφερειακού τμήματος ν. Μαγνησίας, η 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ έλαβε 62 ψήφους, από 48 ψήφους στις προηγούμενες εκλογές, ποσοστό 8,98%, 

από 6,38% στις προηγούμενες και αναδείχθηκε 4η δύναμη, καταλαμβάνοντας 4 έδρες στην αντιπροσωπεία 

(μια περισσότερη από τις προηγούμενες εκλογές). 

 

Το αποτέλεσμα των εκλογών μας οπλίζει με δύναμη να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις, τόσο εντός όσο, 

και κυρίως, εκτός του ΤΕΕ, για την ακύρωση των αντιλαϊκών νόμων και επιλογών, στη μάχη για την 

υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην εργοδοτική 

τρομοκρατία των απολύσεων και της μείωσης μισθών και δικαιωμάτων, για την υπογραφή ΣΣΕ με 

αναπλήρωση των μεγάλων απωλειών. Στην πάλη για την απόκρουση της νέας επίθεσης στο ασφαλιστικό, 

την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση, ενάντια στις 

κατασχέσεις, την "απελευθέρωση" του επαγγέλματος, την πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, την 

απαξίωση των πτυχίων μέσω της πολιτικής της ΕΕ και των ρυθμίσεων που στηρίζει το TΕΕ. 

 

Δεν ξεπερνάμε το γεγονός ότι ο συσχετισμός παραμένει αρνητικός. Όπως και η προηγούμενη διοίκηση του 

ΤΕΕ, έτσι και η νέα που θα προκύψει, από τους νέους εκλογικούς συσχετισμούς, είναι ταγμένη στην 

υπηρεσία της άρχουσας τάξης και της εκάστοτε κυβέρνησής της. Τον ίδιο αντιλαϊκό σχεδιασμό 

υπηρετούν τόσο οι δυνάμεις της ΔΚΜ (ΝΔ), της ΔΗΣΥΜ (ΚΙΝΑΛ) κλπ., που συγκρότησαν την 

προηγούμενη και προορίζονται να συγκροτήσουν τη νέα «κυβερνητική» πλειοψηφία στη Διοίκηση 

του ΤΕΕ, όσο και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπών συνοδοιπόρων του, που έχουν χρεωθεί το 

ρόλο της «αξιωματικής» δήθεν αντιπολίτευσης στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ. Τόσο η ΔΚΜ όσο και 

η «Συμμαχία για ένα προοδευτικό ΤΕΕ» δίνουν όρκους πίστης στην προώθηση της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης και των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων για τη θωράκισή της, όπως πράττει η ΝΔ και έπραξε πριν 

ο ΣΥΡΙΖΑ επί πέντε χρόνια από τη θέση της κυβέρνησης. 

 

Ο αρνητικός αυτός συσχετισμός αντιμετωπίζεται πρώτα και κύρια με τη δύσκολη δουλειά που έχουμε 

μπροστά μας, για την οργάνωση της αντεπίθεσης του κινήματος και την αγωνιστική συμπόρευση νέων 

δυνάμεων, ανεξάρτητα από την ψήφο στις εκλογές, στην πρώτη γραμμή της πάλης για την ακύρωση των 

αντιλαϊκών νόμων. Αναδεικνύεται η ανάγκη να βαδίσουμε το δύσβατο δρόμο της ενίσχυσης της 

συνδικαλιστικής έκφρασης των χιλιάδων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων, με ταξική 

ανεξαρτησία από το αστικό κράτος και τους ομίλους, έξω από τη δομή του ΤΕΕ που βρίσκεται στην 

υπηρεσία τους. Ο δρόμος αυτός περνάει από τα σωματεία των κλάδων όπου εργάζονται οι μισθωτοί 

και την προσπάθεια να ιδρυθεί και να μαζικοποιηθεί νέος αυτοτελής συνδικαλιστικός φορέας των 

αυτοαπασχολούμενων μηχανικών. 

 

Ο δρόμος αυτός είναι δύσβατος και ανηφορικός, ωστόσο μια μόνο υπόσχεση δίνουμε: θα βρεθούμε, όπως 

και όλα τα προηγούμενα χρόνια, στην πρώτη γραμμή της πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, 

μέσα και κυρίως έξω απ’ το ΤΕΕ, σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο την άρχουσα τάξη, την 

ΕΕ και το ΝΑΤΟ που τη στηρίζουν.  


