
 

 

Η Πανεπιστημονική χαιρετίζει τους συναγωνιστές μηχανικούς που τη 
στήριξαν και σ’ αυτή την εκλογική μάχη και τους ευχαριστεί που με την ψήφο 
τους την ανέδειξαν στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας με 46 ψήφους 
και 3 έδρες. Παράλληλα υπάρχει εκλογή μετά από χρόνια εκπροσώπου της 
Πανεπιστημονικής στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ καθώς εκλέχτηκε με 
πέντε ψήφους. 

Παρά τη σημαντική φθορά του κυβερνητικού συνδικαλισμού, των 
παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ο συσχετισμός παραμένει 
αρνητικός αφού η δυσαρέσκεια εγκλωβίζεται στην αποχή και στην ενίσχυση 
της ΝΔ. 

  

      Οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στην Πανεπιστημονική θα βρεθούν στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα την επόμενη περίοδο που κλιμακώνεται η επίθεση 
της κυβέρνησης με το νομοσχέδιο για την προώθηση της «απελευθέρωσης» 
του επαγγέλματος και την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού. 

Δηλώνουμε πως από τις εκλόγιμες θέσεις θα αγωνιστούμε με συνέπεια 
και αποφασιστικότητα  για τα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων και 
μισθωτών μηχανικών και θα επιδιώξουμε να αναδειχθούν σε κυρίαρχα 
ζητήματα προς διεκδίκηση από το ΤΕΕ Μαγνησίας. 

Ως παράταξη θα επιδιώξουμε να ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα 
θέματα συνεδρίασης των οργάνων που συμμετέχουμε και τους καλούμε να 
συμμετέχουν ενεργά στη διεκδίκηση λύσης κάθε μικρού και μεγάλου 
προβλήματος. 

  

Συνάδελφοι, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μηχανικοί σήμερα, 
είναι γνωστή σε όλους και την ζούμε καθημερινά. Γι’αυτή την κατάσταση όλοι 
μιλούν αλλά κανείς δεν αναφέρει ποιος φταίει και τι λύσεις προτείνει.  

  

Εμείς από τη μεριά μας, απευθύνουμε κάλεσμα ενεργής συμμετοχής και 
αγωνιστικής δράσης σε όλες τις μορφές πάλης του λαϊκού κινήματος.  

 Η μαζικοποίηση των αγωνιστικών δράσεων, τα ταξικά αιτήματα και  η 
προσωπική συμμετοχή του καθενός σε όλες τις κινητοποιήσεις είναι ευθύνη 
και υποχρέωση όλων μας, για να δημιουργήσουμε επιτέλους συνθήκες 



αλλαγής των αρνητικών συσχετισμών και ανατροπής αυτής της μίζερης 
σημερινής πραγματικότητας.  

Προς τις άλλες παρατάξεις του ΤΕΕ δηλώνουμε ότι θα είμαστε αμείλικτοι 
και θα αντιπαλέψουμε κάθε προσπάθεια χτυπήματος των δικαιωμάτων των 
μηχανικών και θα μας βρούν μπροστά τους σε κάθε κίνηση 
αποπροσανατολισμού ή συγκάλυψης των προβλημάτων των μηχανικών. 

  

Συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός σήμερα και ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι και 
χαμηλοσυνταξιούχοι ζούμε την κοροιδία της δήθεν αγωνιζόμενης σκληρά με 
την τρόικα κυβέρνησης.  Δεν απέχουμε πολύ από την υπογραφή του νέου 
μνημονίου με την στήριξη όλων των αστικών κομμάτων.  

Οι νέες κυβερνητικές υποσχέσεις ότι η επερχόμενη ανάκαμψη των 
κερδών των μονοπωλιακών ομίλων θα μεταφρασθεί σε ευημερία για όλους 
μας, είναι καθαρή εξαπάτηση.  

Όλες οι αστικές δυνάμεις μιλούν πλέον μόνο για «ευκαιρίες» και έχουν 
διαγράψει τη λέξη δικαιώματα. 

Για να ανακάμψουν τα κέρδη του κεφαλαίου η κυβέρνηση μεθοδεύει το 
επόμενο διάστημα «υποκατώτατους» μισθούς κάτω από 500 ευρώ για τους 
νεοεισερχόμενους, νομοθετική κατάργηση των προσαυξήσεων και των 
επιδομάτων, κατάργηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, πλήρη 
ελαστικοποίηση του ωραρίου. 

Οι προτάσεις του κεντρικού ΤΕΕ για «ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία» 
και η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ αφορούν επίσης τη στήριξη της κερδοφορίας των 
μεγάλων ομίλων, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι θα συνεχίσουν να κυνηγούν τα 
ενεργειακά πιστοποιητικά κτηρίων και τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων για να 
επιβιώσουν κάθε μήνα. 

Οι νέες ρυθμίσεις για τον «Χωροταξικό Σχεδιασμό» που φέρνει η 
κυβέρνηση, μαζί με τα Μητρώα των Τεχνικών Έργων, θα αποκλείσουν 
ουσιαστικά τμήμα των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών απο την «αγορά 
εργασίας».  

Στην ουσία αποσυνδέουν το πτυχίο απ’ τα επαγγελματικά δικαιώματα και 
ταυτόχρονα θα αυξήσουν τα βάρη για την επιβίωση των μηχανικών.  

Η αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων που ακολουθούν όλες οι 
κυβερνήσεις, δεν είναι τυχαία. Υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου ενάντια 
στα δικά μας συμφέροντα. Δεν ανατρέπεται αν δε σημαδέψεις τον πραγματικό 
σου αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο και την εξουσία του.  

Ας μην αφήσουμε και αυτή τη φορά να μας κοροϊδέψουν και να μας 
μπερδέψουν με πολιτικές κορώνες. Ας πάρουμε τις ζωές και τις τύχες στα 



χέρια μας μέσα στο οργανωμένο ταξικό κίνημα. Ας τους αποδείξουμε ότι και 
μνήμη έχουμε και γνώση διαθέτουμε.  

Η Πανεπιστημονική όπως πάντα θα πρωτοστατήσει σ’αυτό. 

 


