αριστερή ριζοσπαστική συσπείρωση µηχανικών
Στα χρόνια που µεσολάβησαν από τις προηγούµενες εκλογές του ΤΕΕ σηµαντικά γεγονότα και
εξελίξεις επέδρασαν άµεσα ή έµµεσα στην κατάσταση όλων µας

Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο
οι αγώνες κατά της καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησηςς
γεννούν µια νέα ελπίδα.
Απέναντι στο µαύρο φόντο του σύγχρονου κοινωνικού και
πολιτικού µεσαίωνα, η δηµιουργία κοινωνικών και πολιτικών
κινηµάτων όπως τα εκατοµµύρια διαδηλωτών κατά του πολέµου σε
όλο τον κόσµο, οι απεργίες, οι εξεγέρσεις στην Αργεντινή, οι
παγκόσµιες συναντήσεις, διαδηλώσεις εργαζοµένων και νεολαίας
σε Σηάτλ, Γένοβα, Γκέτεµποργκ, Πράγα, Φλωρεντία, Θεσ/νίκη, τα
ένοπλα κινήµατα της Λατινικής Αµερικής, γεννά ελπίδες και
χαράσσει διεξόδους για τους λαούς.
Η αντίσταση αυτή βασίζεται στη συνείδηση ότι
παγκοσµιοποίηση,
νεοφιλελευθερισµός,
ιµπεριαλιστικές
επεµβάσεις και πόλεµοι είναι τα διαφορετικά µέσα για την επίτευξη
ενός και µόνο σκοπού: της ηγεµονίας των δυνάµεων του
Κεφαλαίου σ’ όλη τη γη. Που σηµαίνει πλήρης κυριαρχία της
αγοράς και του κέρδους επί των κοινωνικών αναγκών,
υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων σε βάρος του
περιβάλλοντος, συρρίκνωση των εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωµάτων, απορύθµιση της αγοράς εργασίας, διάλυση του
δηµόσιου τοµέα και του κοινωνικού ελέγχου, ιδιωτικοποίηση και
εµπορευµατοποίηση των δηµόσιων αγαθών, διεύρυνση και
ενίσχυση του αυταρχισµού

Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι παγκοσµίως αλλά και στην
Ελλάδα κάτι έχει αλλάξει.
•

•

•

•

Η «Ανάπτυξη» τους : Ποιος ωφελείται και ποιοι την πληρώνουν
Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες έχουν εξελιχθεί στο πιο επιθετικό κοµµάτι του
ελληνικού κεφαλαίου στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό (Βαλκάνια, Παρευξίνιες Χώρες,). Η
συµµετοχή των κατασκευών στο ΑΕΠ αναµένεται να ξεπεράσει το 20% την εξαετία 2001-2006
ενώ το σύνολο των εργαζόµενων του κλάδου (290.000) αντιπροσωπεύει το 7,5% της συνολικής
απασχόλησης και αναµένεται να αυξηθεί
Η θεαµατική αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου στους τοµείς απασχόλησης των µηχανικών
(κατασκευές, βιοµηχανία, πληροφορική, νέες τεχνολογίες, τηλεπικοινωνίες, εµπόριο, περιβάλλον
κλπ) βασίστηκε στη µεγαλύτερη εκµετάλλευση της µισθωτής εργασίας, µε πραγµατική µείωση
µισθών, διεύρυνση της µερικής απασχόλησης αλλά και της υποχρεωτικής υπερωριακής και
µαύρης εργασίας.
Η τάση συγκεντροποίησης του κατασκευαστικού κεφαλαίου αλλά και των εταιριών νέων
τεχνολογιών γύρω από κολοσσιαίους οµίλους καθώς και η διαπλοκή που χρειάζεται ένα µικρό
τεχνικό γραφείο να έχει µε το κράτος, και τους διαχειριστές των έργων, ώστε να επιβιώσει, έχει
δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον και για τους µικρούς ελεύθερους επαγγελµατίες που
παλεύουν για πολύ µικρότερα περιθώρια κέρδους και καθηµερινά εξωθούνται στο να εργάζονται
µε όρους που εν τέλει προσιδιάζουν σε όρους µισθωτής εργασίας.
Η κυβερνητική πολιτική στο χώρο του δηµοσίου κινείται σε µια κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης
που αργά ή γρήγορα θα δηµιουργήσει όλους εκείνους τους απαραίτητους όρους για να σπάσει
και τα υπολείµµατα ενός «προνοµιακού εργασιακού καθεστώτος» που ένα µεγάλο τµήµα των
µηχανικών του δηµοσίου σήµερα απολαµβάνει (µονιµότητα εργασίας, αµβλυµµένοι παραγωγικοί
ρυθµοί, χαλαρή ιεραρχική υπαγωγή, µικρότερος χρόνος απασχόλησης).

Η ζωή µας χειροτερεύει
Αν µέτρο του «πλούτου» ενός ανθρώπου είναι
ο ελεύθερος χρόνος του, τότε η πλειοψηφία
των µηχανικών συγκαταλέγεται στους πιο
φτωχούς.
Ο απασχολήσιµος µηχανικός του δελτίου...

Με εξαντλητικά ωράρια (το 6ήµερο – 10ωρο – 60ωρο στα όρια των βιολογικών δυνατοτήτων, είναι
πλέον υποχρεωτικό και µε υπογραφή συµβάσεων αποικιοκρατικού περιεχοµένου)
Με πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων (κάτω από το καθεστώς του δελτίου
παροχής υπηρεσιών), ελαστικοποίηση που προωθείται και στο δηµόσιο (µερική απασχόληση,
συµβάσεις έργου κλπ)
Με µισθούς που απέχουν έτη φωτός από τα κέρδη που η δουλειά µας παράγει ( συγκράτηση των
βασικών µισθών για πάνω από 15 χρόνια µε την πολιτική λιτότητας.)
Με σύστηµα κοινωνικών παροχών και ασφάλισης απαράδεκτο (αφαιρούνται ασφαλιστικά
δικαιώµατα χρόνων και εισάγονται συστήµατα ανταποδοτικότητας και κεφαλαιοποίησης των
ασφαλιστικών αποθεµάτων του ΤΣΜΕ∆Ε, που τείνει να µετατραπεί σε κερδοσκοπικό τραπεζικό
µηχανισµό )
Εργατικά ατυχήµατα:Οι παράπλευρες απώλειες ενός διαρκούς πολέµου
Σύµφωνα µε έκθεση του ΟΗΕ η εργασία είναι διεθνώς τρεις φορές πιο θανατηφόρα από τον
πόλεµο.
Κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από εργατικό ατύχηµα ή ασθένειες, που
συνδέονται µε τη δουλειά του.
Η Ελλάδα αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε αυτό το θλιβερό τοµέα, καθώς χρόνο µε το χρόνο «κατακτάει»
ένα νέο ρεκόρ στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα. 1996 : 77 θανατηφόρα, 2001 : 188
θανατηφόρα, α’ εξ. 2002 : πάνω από 100, Ολυµπιακά έργα:15 )
Οι εργαζόµενοι δεν µπορεί να είναι καύσιµη ύλη για την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, ούτε η άνθηση των οικονοµικών δεικτών και η ανάπτυξη να λιπαίνεται από τις εν
ψυχρώ δολοφονίες των εργαζοµένων.
Οι εργαζόµενοι µηχανικοί, που δουλεύουν σ’ αυτές τις άθλιες συνθήκες -ιδιαίτερα του
κατασκευαστικού τοµέα, δεν µπορεί να αφεθούν στην «κακή τους µοίρα». ∆εν µπορεί ο 21ος
αιώνας να είναι πισωγύρισµα στον εργασιακό Μεσαίωνα και στην εποχή των Πυραµίδων,
καθώς η ανεξέλεγκτη αγορά και η κερδοφορία του κεφαλαίου δεν είναι παρά ο παγκόσµιος
Φαραώ της εποχής µας.
Η αριστερή ριζοσπαστική συσπείρωση µηχανικών και το ΤΕΕ
Είναι γνωστό ότι το ΤΕΕ είναι ένας µηχανισµός του κράτους όπου δεν
µπορούν να εκπροσωπηθούν τα συµφέροντα µιας µεγάλης πλειοψηφίας
µηχανικών των κατώτερων µισθωτών και µικρών ελεύθερων
επαγγελµατιών. Αντίθετα από την ίδια του τη δοµή , µε τη συγκέντρωση
διαφορετικών κοινωνικών µερίδων και κλάδων (εργοδοτών ,
εργαζοµένων, ελευθεροεπαγγελµατιών, εργολάβων), τη διαχείριση
σηµαντικών πόρων (ετήσιος προυπολογισµός 11 δις) αποτελεί ένα πεδίο
πολιτικών συγκρούσεων και ανταγωνισµών που δρα σε µεγάλο βαθµό
ανταγωνιστικά και υπονοµευτικά στα συµφέροντα της πλειοψηφίας των
µηχανικών.
Είναι ήδη εµφανή τα αρνητικά αποτελέσµατα της πολύχρονης αυτής
προσπάθειας των δυνάµεων αυτών, µιας και ιστορικά αυτά τα
ιδεολογήµατα δεν αµφισβητήθηκαν ποτέ ουσιαστικά από τους φορείς της
Μύθοι κοινωνικής ανέλιξης
διαχειριστικής αριστεράς, αντίθετα ενισχύθηκαν µε τις αυταπάτες για ένα
«δηµοκρατικό ΤΕΕ στήριγµα της αυτοδύναµης ανάπτυξης του τόπου», ή προσφάτως της «λαϊκής
οικονοµίας».

Επειδή, Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΑΣ ∆ΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
Η αριστερή ριζοσπαστική συσπείρωση µηχανικών συµµετέχει µε σύνθηµα 'εντός,
εκτός και εναντίον' του ΤΕΕ. Ιδιαίτερα σήµερα. µε την εµπειρία και της προηγούµενης
συµµετοχής µας στις εκλογές εκτιµάµε ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η πλευρά του 'εκτός και
εναντίον' µέσα από πρωτοβουλίες και συναντήσεις 'από τα κάτω' στη βάση των καθηµερινών
προβληµάτων που απασχολούν τη µεγάλη πλειοψηφία των µισθωτών µηχανικών και µικρών
ελευθεροεπαγγελµατιών ως µοναδική διέξοδος για αποτελεσµατικές διεκδικήσεις.
Επιδιώκουµε να διατυπώσουµε
αιτήµατα, µέσα από συλλογικές διαδικασίες, που δεν θα
χειραγωγούνται από την εργοδοσία του χώρου και τις διαταξικές ενώσεις, που να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες ανάγκες και δικαιώµατά µας.
Η σύγκρουση µε τις συντεχνιακές λογικές αντιπαράθεσης των εργαζόµενων τεχνικών όπως επιδιώκουν
συστηµατικά οι ηγεσίες των «Επιµελητηρίων» και η συντριπτική πλειοψηφία των παρατάξεων στο
χώρο του ΤΕΕ, είναι όρος για µια συλλογική αποτελεσµατική δράση στους χώρους δουλειάς.

Πιστεύουµε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες και
κινήσεις µπορούν να ισχυροποιήσουν τα
χαρακτηριστικά και την αποτελεσµατικότητα
τους, όταν µπορούν να βρίσκουν δίαυλους
επικοινωνίας και συντονισµού µε τους αγώνες
και τις διεκδικήσεις των υπολοίπων
εργαζοµένων σους κοινούς χώρους δουλειάς
ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ

ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Η παρουσία µας στις εκλογές δεν κινείται στη λογική της συνδιαχείρισης, αλλά στη προσπάθεια
συγκρότησης µιας αυτοτελούς, αριστερής φωνής διαµαρτυρίας, παρέµβασης και διεκδίκησης που θα
έχει σαν σηµεία αναφοράς:
Το συνεχή προσανατολισµό στον κόσµο και στα προβλήµατα της µισθωτής τεχνικής εργασίας
που αποτελεί τη µόνη πραγµατική κοινωνική συµµαχία των µισθωτών µηχανικών µε στόχο την
βελτίωση των όρων ζωής και εργασίας:
∆ιεκδίκηση συλλογικών συµβάσεων και µισθών, για το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, που µας
επιτρέπουν να ζούµε µε αξιοπρέπεια από µία δουλειά. Μείωση των ωρών εργασίας.
Πληρωµή των υπερωριών - πλήρης εφαρµογή των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στην
εργατική νοµοθεσία
∆ηµιουργία ταµείου ανεργίας για τους άνεργους µηχανικούς
Την συγκρότηση µιας πολιτικής γραµµής µε κατεύθυνση την πλήρη αντιπαράθεση µε την
πολιτική του Τ.Ε.Ε. στα ζητήµατα της ασφάλισης, της φορολόγησης, των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων, του θεσµικού πλαισίου των µελετών και των αµοιβών
• Αντίθεση στη λογική της ανταποδοτικότητας και σε όλες τις µορφές της επιχειρούµενης
ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης
• Αντίθεση στην επιχειρηµατική - επενδυτική χρήση των πόρων του ΤΣΜΕ∆Ε.
• Κατάργηση του διαχωρισµού παλιών - νέων µηχανικών . Μειωµένες εισφορές για τους
νέους.. Απαλλαγή από τις εισφορές στους άνεργους, στους στρατεύσιµους
• Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης. Πλήρης (100%) ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών αντιπαράθεσης µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες 2004 και µε την Αθήνα 2004 Α.Ε. όχι
µόνο γιατί είµαστε αντίθετοι µε την εµπορευµατοποίηση του
αθλητισµού, και τις δυσβάστακτες οικονοµικές επιπτώσεις,
αλλά και µε έµφαση στον καταλυτικό ρόλο που παίζουν στην
επιτάχυνση
των
εργασιακών
αναδιαρθρώσεων,
την
καταστροφή του περιβάλλοντος, στην κλιµάκωση του
αυταρχισµού και της στέρησης βασικών δηµοκρατικών
ελευθεριών και πολιτικών δικαιωµάτων.

