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ΠΟΡΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Ανοιχτή επιστολή του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη
προς όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς
Στις δυσκολίες που περνά η χώρα, οι πολίτες και περισσότερο εμείς, οι
συνάδελφοι Μηχανικοί, έχουμε σταθεί με υπευθυνότητα, με συνέπεια, με
στήριξη των απαραίτητων αλλαγών και των προσπαθειών για το ξεπέρασμα
της κρίσης.
Η υπεύθυνη στάση του τεχνικού κόσμου και οι θυσίες του, μαζί με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους και τους πολίτες, έχει αποδειχθεί και σήμερα και
σε όλες τις δύσκολες στιγμές του Έθνους στα 87 χρόνια ύπαρξης του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έχει αποδειχθεί με καθημερινή συνεπή δουλειά και
άξονες:
• την προστασία του δημόσιου συμφέροντος,
• την υπεράσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, των θεσμών της
χώρας, των δημοκρατικών διαδικασιών, της αναπτυξιακής πορείας,
της διαφάνειας
• την ανάδειξη Φορέων και προσώπων που λειτουργούν στην αντίθετη κατεύθυνση
• την προάσπιση της αξιοπρέπειας μας, ως πολίτες και ως Επιστήμονες
Δυστυχώς για την Ελλάδα, για τους πολίτες και για τους Επιστήμονες αποδείχθηκε ότι, με την εφαρμοζόμενη πολιτική, η προσπάθεια δεν αποσκοπεί
στο ξεπέρασμα της κρίσης, στην κοινωνική δικαιοσύνη ή στα ψήγματα έστω
κοινωνικής δίκαιης πολιτικής και ελληνοκεντρικού σχεδιασμού.
Οι συνεχείς οριζόντιες πολιτικές, η λογιστική χάραξη της πορείας της χώρας,
η έλλειψη προσπάθειας ξεπεράσματος της πραγματικής κρίσης (της συγκρότησης πραγματικής παραγωγικής δομής της χώρας), η παράδοση του πολιτικού συστήματος στις δυνάμεις της μεταπρατικής οικονομίας, οι αντιφατικές
πολιτικές δράσεις και νομοθετήματα οδηγούν τη χώρα με βεβαιότητα στην
πτώχευση, όχι μόνο την οικονομική που περιμένουμε, αλλά την κοινωνική,
την ηθική, τη θεσμική που έχει ήδη συντελεστεί.
Έχουμε χρέος, σεβόμενοι την ιστορία μας, την αξιοπρέπεια μας, τις αξίες μας
να αντισταθούμε
• σε μια ανάλγητη, αδικαιολόγητη και ανερμάτιστη πολιτική
• σε μια πολιτική που δεν κρατά ούτε τα προσχήματα και θέλει να
ξεχαρβαλώσει ό,τι έχει απομείνει στη χώρα
 Δεν θα επιτρέψουμε στο χώρο των Διπλωματούχων Μηχανικών
να εισχωρήσουν οι πρακτικές κοινωνικού αυτοματισμού και των
διαιρέσεων
Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να προσβάλλει την αξιοπρέπεια μας
Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να συνεχίσει την ισοπέδωση των
Διπλω-ματούχων Μηχανικών, τη συνέχιση της διάλυσης του κοινωνικού ιστού, τη συνέχιση της άσκησης άδικης, ανάλγητης, προσβλητικής
και αναιτιολόγητης πολιτικής απέναντι μας
Σε αυτό το πλαίσιο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ξεκινά πρωτοβουλίες στις οποίες πρέπει να συμμετέχουμε ΟΛΟΙ.
Πρωτοβουλίες που θα ακυρώσουν παρανοϊκές και ανάλγητες πολιτικές για
όλους τους Μηχανικούς, σε όλα τα εργασιακά πεδία.
Πρωτοβουλίες που θα ακυρώσουν τις αναιτιολόγητες αυξήσεις στις
εισφορές μας και που θα προστατέψουν τα αποθεματικά μας, τον κόπο μας,
τον ιδρώτα μας, τις με δυσκολία καταβληθείσες εισφορές μας, ακόμη κι όταν
είμαστε στρατευμένοι, άνεργοι, χωρίς δραστηριότητα.
Πρωτοβουλίες που θα σταματήσουν την ισοπέδωση και τις προσβολές είτε
πρόκειται για την επιχειρούμενη ισοτίμηση με τα ΤΕΙ είτε πρόκειται για το
βαθμολόγιο στο Δημόσιο είτε πρόκειται για την κατάργηση των εργασιακών συλλογικών συμβάσεων είτε πρόκειται για τη μη πληρωμή μελετών
και έργων.

Πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν την κωλυσιεργία σε όποια αναπτυξιακή
δράση μπορεί να υλοποιηθεί, στην εξυπηρέτηση συμφερόντων, στην αδιαφάνεια, στην κοινωνική δικαιοσύνη.
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
αν θέλουμε να πετύχουμε και να υπερασπίσουμε την αξιοπρέπεια σε
αυτές τις πρωτοβουλίες, πρέπει να συμμετέχουμε ΟΛΟΙ
• Άνεργοι και Εργαζόμενοι
• Ελεύθεροι Επαγγελματίες
• Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Υπάλληλοι
• Νέοι, Παλιοί και Συνταξιούχοι
Η έναρξη αυτών των πρωτοβουλιών ξεκινά με συγκέντρωση διαμαρτυρίας
για τις αυξήσεις στις εισφορές μας και στη διαφύλαξη των αποθεματικών του
Ταμείου μας την Τετάρτη 14.12.2011
Συγκεκριμένα,
Η ΔΕ του ΤΕΕ στη Συνεδρίασή της την Τετάρτη 07.12.2011, έπειτα από εισήγησή μου για τα συσσωρευμένα προβλήματα των Διπλωματούχων Μηχανικών,
και κυρίως για:
• την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, σε μια εποχή
ανεργίας, απολύσεων, υπανάπτυξης
• την αβεβαιότητα για την τύχη των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ
• τις αδικαιολόγητες αλλαγές στον Νόμο 3919/2011, στην επιχειρούμενη
κατάργηση των νόμιμων αμοιβών, στην εργασιακή ζούγκλα με την
κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και στη μεθοδευμένη κατάργηση των
επιστημονικών Φορέων των Ταμείων μας
• την ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των επιστημόνων, σε
συνδυασμό με την υποβάθμιση των πανεπιστημίων και των Πολυτεχνικών
Σχολών της χώρας αλλά και την εικονική ισοτίμηση ΑΕΙ - ΤΕΙ
• την ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών με το βαθμολόγιο, που
δεν αναγνωρίζει καν τα πέντε χρόνια σπουδών και το μισθολόγιο πείνας
• τα οριζόντια νομοθετήματα διάλυσης της δημόσιας διοίκησης, με την εργασιακή εφεδρεία, την υποστελέχωση, την ανυπαρξία αναπτυξιακού σχεδίου
και την προχειρότητα νομοθετημάτων
• τη διαχειριστική ανικανότητα ή σκοπιμότητα υλοποίησης του ΕΣΠΑ, στο
μηδενισμό του Τεχνικού Αντικειμένου, στην έλλειψη προγραμματισμού
νέων δημόσιων έργων, στην έλλειψη κινήτρων για την αναθέρμανση των
ιδιωτικών έργων και στη συνεχή μείωση του ΠΔΕ
• τη συνεχιζόμενη χρόνια καθυστέρηση πληρωμών μελετητών και εργοληπτών
αποφάσισε:
1. Τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών την Τετάρτη 14.12.2011 έξω από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, Σταδίου 29, και πορεία ως την Τράπεζα της
Ελλάδος και το κάλεσμα των εργασιακών Φορέων και των Σωματείων των
Μηχανικών για κήρυξη απεργίας την Τετάρτη 14.12.2011. Καμία Αύξηση
στις Ασφαλιστικές Εισφορές των Μηχανικών, ούτε ένα ευρώ χαμένο από τα
αποθεματικά του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
2. Την πρόσκληση των Διπλωματούχων Μηχανικών για κατάληψη του
Τμήματος Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ, σε περίπτωση υλοποίησης των αδικαιολόγητων και απαράδεκτων αυξήσεων
3. Την αναστολή λειτουργίας και υλοποίησης κάθε αρμοδιότητας που έχει το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως ΝΠΔΔ και ως Σύμβουλος της Πολιτείας,
στην περίπτωση κατάργησης των νόμιμων αμοιβών και των απαραίτητων
ελέγχων για την ποιότητα των ιδιωτικών έργων και του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Στο ίδιο πλαίσιο θα ενταχθούν οι εκπροσωπήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας, σε συνεργασία με το πλαίσιο των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών Φορέων των Διπλωματούχων Μηχανικών, την ενημέρωση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των βουλευτών και κυρίως των πολιτών.

