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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ  ΤΕΕ-ΤΑΚ 

 

∆υο µήνες πέρασαν ήδη από τις εκλογές στο ΤΕΕ στις 24-11-2013 και ακόµα δεν οριστικοποιήθηκαν 
τα αποτελέσµατα.  

Υπενθυµίζουµε τη δική µας εκτίµηση, πως παρά την άνοδο του ποσοστού της Πανεπιστηµονικής το 
εκλογικό αποτέλεσµα δεν σηµατοδοτεί ουσιαστική αλλαγή του συσχετισµού σε βάρος του πραγµατικού 
αντιπάλου των εργαζοµένων και άνεργων µηχανικών. ∆ηλαδή της άρχουσας τάξης, των µονοπωλιακών 
οµίλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θεωρούµε ότι το ΤΕΕ και θεσµικά αλλά και λόγω των συσχετισµών που διατηρούνται, θα 
εξακολουθήσει στην επόµενη τριετία να µην αποτελεί πραγµατικό εκφραστή συµφερόντων των µισθωτών 
και αυτοαπασχολούµενων µηχανικών, αλλά αντίθετα να είναι µηχανισµός προώθησης της αντιλαϊκής 
επίθεσης σε βάρος τους. 

Παρ’ όλα αυτά έχουµε τη γνώµη ότι πρέπει το ταχύτερο να συγκροτηθούν τα συλλογικά όργανα, 
κεντρικά και τοπικά  : η Αντιπροσωπεία και η ∆ιοικούσα. Σε αυτά εµείς ως Πανεπιστηµονική θα εκφράζουµε 
τους µηχανικούς που µας ψήφισαν, που θεωρούν αντίπαλό τους το σηµερινό ΤΕΕ. 

 

Ενόψει της συγκρότησης των οργάνων η Πανεπιστηµονική εκφράζει την αντίθεσή της σε 
οποιεσδήποτε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των παρατάξεων που προτείνονται από διάφορες πλευρές και 
δηλώνει κατηγορηµατικά ότι δεν θα πάρει µέρος σε αυτές. 

Ό,τι έχει να προτείνει η κάθε πλευρά, πρέπει να ειπωθεί δηµόσια, χωρίς υπεκφυγές και υπόγεια 
ανταλλάγµατα. ∆εν πρέπει να παραµεριστούν οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων που 
εξακολουθούν να είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για το δηµόσιο διάλογο. 

Ως Πανεπιστηµονική διατυπώνουµε δηµόσια τη δική µας θέση για τα όργανα του ΤΕΕ:  

► ∆ιεκδικούµε τη συµµετοχή µας στα συλλογικά όργανα.  

► ∆εν συµµετέχουµε στα αξιώµατα – προεδρεία των οργάνων. 

Συγκεκριµένα: Όπως συµµετέχουµε ήδη στην Αντιπροσωπεία, θα διεκδικήσουµε την εκλογή 
εκπροσώπου µας και στη ∆ιοικούσα Επιτροπή (∆.Ε.),  µε απλή αναλογική – αν µας αναλογεί µε βάση τον 
αριθµό των µελών που θα ψηφίσουν.  

Για την εκλογή της ∆.Ε., απαιτούµε απ΄ όλες τις παρατάξεις, να σταµατήσουν να παίζουν το θέατρο 
που παίζουν τα τελευταία 40 χρόνια, όπου η κάθε µια κατεβάζει από τρία ως πέντε διαφορετικά 
ψηφοδέλτια, που φυσικά δεν έχουν καµία διαφορά µεταξύ τους, µόνο και µόνο για ψηφοθηρικούς λόγους. 

Για τα αξιώµατα στα προεδρεία: Το ρόλο του ΤΕΕ ως αντίπαλου των εργαζόµενων και 
αυτοαπασχολούµενων µηχανικών, είναι σαφές ότι κατά πρώτο λόγο θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τα 
προεδρεία των οργάνων.  

Έτσι κι αλλιώς εµείς θα είµαστε αντιπολίτευση σ’ αυτό το ρόλο, θα είµαστε αντίπαλοι σ’ αυτά τα 
προεδρεία. Γι ΄ αυτό, δεν έχει κανένα νόηµα η συµµετοχή µας στα αξιώµατα. Συνεπάγεται πως δεν δίνουµε  
βάρος στον τρόπο συγκρότησης των προεδρείων. ∆εν µας αφορά ποιες παρατάξεις θέλουν να 
πρωταγωνιστήσουν. 

Άρα όχι µόνο δεν θα θέσουµε υποψηφιότητα σε κανένα αξίωµα, αλλά δεν θα πάρουµε καθόλου 
µέρος στις σχετικές ψηφοφορίες. 

 

Τέλος επιµένουµε στην εκτίµηση και την επαναλαµβάνουµε ότι :  

Μοναδική ελπιδοφόρα επιλογή σήµερα για τους µισθωτούς, άνεργους και αυτοαπασχολούµενους 
µηχανικούς δεν είναι η συµµετοχή τους στις διαδικασίες του ΤΕΕ, αλλά η συµµετοχή τους στα σωµατεία 
τους, η συγκρότηση επιτροπών αγώνα και µέσα από αυτά η δράση που θα σηµαδεύει τον πραγµατικό 
αντίπαλο. 


