ΕΚΛΟΓΕΣ Τ.Ε.Ε.

30/11/03
ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΟΣ ανεξαρτητος µεµονοµενος
Αγαπητε συναδελφε- σα

Στις 30 Νοεµβριου ψηφιζουµε για τα νεα οργανα του Τ.Ε.Ε
Σηµερα περισσοτερο απο καθε αλλη φορα πρεπει να ξεφυγουµε απο τις παραταξεις
που δυστυχώς δεν µπορουν να αρθρωσουν τον συνδικαλιστικο λογο που απαιτουν τα
προβληµατα των µηχανικων-προστιθενται δε και οι προσωπικες φιλοδοξιες των µελων
τους που εµφανιζονται ως οι αυτοκλητοι ιδεολογικοι προστατες των-κολληµενες δε
στην ανεξοδη κοµµατικη πολιτικολογια απεχουν απο τα προβληµατα της κοινωνιας των
µηχανικων.
Ετσι ελευθερος απο παραταξιακες δεσµευσεις κατερχοµαι στις εκλογες στις 30/11/03.
∆ιεκδικω την ψηφο σου να αγωνιστουµε µαζι για
...Τιµιες εργασιακες σχεσεις στον δηµοσιο και ιδιωτικο τοµεα-οχι στα 2/ωρα και 4/ωρα.
...Εξαλειψη της υποαπασχολησης –ανεργιας των µηχανικων-που για µας τους µηχανικους
της επαρχιας η περιφεριακη αναπτυξη ειναι µονοδροµος
...Αναβαθµηση της δηµοσιας ∆ιοικησης –εφαρµογη αξιοκρατιας –και υπηρετη στο
κοινωνικο συνολο.
...Θεσµικο πλαισιο ∆ηµοσιων εργων –µαθηµατικος τυπος –εργοληπτικα πτυχια για
κατασκευη εργων και οχι για εµποριο.
...Θεσµικο πλαισιο µελετων ∆ηµοσιου-Ιδιωτικου τοµεα
...Θεσµικο πλαισιο κατασκευης Ιδιωτικων εργων -για συνχρονη και λαικη κατοικιαεξασφαλιση εργασιας για ολους τους µηχανικους
...Εισφορες στο ΤΣΜΕ∆Ε σε χαµηλοτερα επιπεδα που να αποτελουν µικρο ποσοστο του
µηνιαιου εισοδηµατος που συνεχως συρικνωνεται.
...Εκπαιδευση δια βιου που να παρεχεται κατα τακτα χρονικα διαστηµατα απο την
τριτοβαθµια εκπαιδευση-Ηµεριδες –Συνεδρια
...Πολεοδοµικα γραφεια οχι εστιες χρηµατισµου -διαπλοκης που αµαυρωνουν την εικονα
των µηχανικων.
...Στον κοινωνικο τοµεα σαφεις και τεκµηριωµενες θεσεις -να καταστη σαφες οτι η
αναπτυξη περνα µεσα απο τους µηχανικους –προτασεις για τη Βιοµηχανια-την πολιτικη
γης –το περιβαλλον -τα κοινωνικα προβληµατα και κυριως τα πλατια λαικα στρωµατα
που συνεχως περιθωριοποιουνται ..
...Εχουµε θεση στον κοινωνικο τοµεα και θα ειµαστε αποδεκτοί εαν οι θεσεις µας
εξυπηρετουν παραλληλα και το κοινωνικο συνολο -θα πρεπει επισης να
αποµονωσουµε απο τον χωρο µας τις εστιεs που εχουν σχεση µε τον χρηµατισµο και
την διαπλοκη
...Σε αυτη την προσπαθεια µε διαθεση για αγωνα ζητω σεναδελφε-σα την στηριξη
σου για ενα
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