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 Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ  ΤΕΕ-ΤΑΚ 

 

 

Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ στις 17-2-2014 εκλέχτηκε η νέα 
∆ιοικούσα Επιτροπή (∆Ε) και τα προεδρεία της  Αντιπροσωπείας και της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την  εκτίµησή µας πως το αποτέλεσµα των τελευταίων εκλογών 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. 

Οι 3 εκπρόσωποι της Πανεπιστηµονικής απείχαν από την συγκρότηση των προεδρείων, όπως είχαµε 
προαναγγειλει µε την πρόταση -ανακοίνωση µας στις 21-1-2014 (δες ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ). 

Η συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Ν∆, που πήρε 27- 28 ψήφους από τα 54 µέλη της Αντιπροσωπείας, έναντι 23 
της ΑΜΑΚ, εξέλεξε 5 µέλη στην 9µελή ∆Ε έναντι 4 µελών της ΑΜΑΚ. Επί πλέον εξέλεξε όλα τα µέλη στα 
προεδρεία (πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραµµατέα) της Αντιπροσωπείας και της ∆ιοικούσας. 

 

Η  Πανεπιστηµονική έκανε δυο προτάσεις πριν την ψηφοφορία. 

1)   Να τοποθετηθούν ανοιχτά οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων µε ποια κριτήρια θα ψηφίσουν 

2)   Κάλεσε τις άλλες παρατάξεις  να σταµατήσουν τα παιχνίδια προηγούµενων χρόνων, που η κάθε 
παράταξη αντί να προτείνει όλους τους υποψήφιούς της σε ένα ψηφοδέλτιο, έφτιαχνε 3-4 
διαφορετικά ψηφοδέλτια (χωρίς καµιά διαφορά θέσεων) µόνο και µόνο για να ελέγξει τα µέλη της 
για τυχόν διαρροές, παραβιάζοντας τη µυστικότητα της ψηφοφορίας και την απλη αναλογικη . 

 

Στην 1
η
 πρόταση  αντέδρασε έντονα η  συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Ν∆ . 

Προτιµούν τις υπόγειες συναλλαγές που τους επιτρέπουν να το παίζουν αντίπαλοι ενώ   
συνεργάζονται. Επέβαλαν τη σιωπή και ψηφοφορίες χωρίς καµιά τοποθέτηση.  
Απέφυγαν  να µιλήσουν ανοιχτά για τη συνεργασία τους και να την υπερασπιστούν δηµόσια.   
Προφανώς γιατί δεν µπορούν να πείσουν πια κανένα ότι έχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ τους. 
 
Την 2

η
 πρόταση µας  κανείς δεν αποδέχτηκε και για άλλη µια φορά ΟΛΕΣ οι άλλες παρατάξεις 

απέδειξαν πόσο ταιριάζουν µεταξύ τους και πόσο γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τα προγράµµατα 
που είχαν στις εκλογές µε βάση τα οποία ζήτησαν και πήραν την ψήφο των µηχανικών.. 

Η ΑΜΑΚ έφτιαξε 4 (!) ψηφοδέλτια, η ΠΑΣΚ 3 (!), η ∆ΚΜ 2 (!).  

Ένα ψηφοδέλτιο για κάθε µέλος της ∆ιοικούσας !  

Σε αυτό το κλίµα  δεν αποτελεί έκπληξη  η στάση  του «κεντρώου» εκπροσώπου της ∆ΕΜ. 

Οι συµφωνίες κάτω από το τραπέζι και το µοίρασµα των θέσεων σε ∆ιοικούσα Επιτροπή και  
Αντιπροσωπεία είναι  «παλιά µου τέχνη κόσκινο µια που αυτό το ζούµε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια!!!», 
όπως λέει σε ανακοίνωση της  η  ΑΜΑΚ, που απέδειξε άλλη µια φορά πως ξέρει να  ...  «κοσκινίζει». 

Και µόνο γι αυτόν το λόγο δεν θα έπρεπε η ΑΜΑΚ να διερωτάται για τις «ευθύνες» της 
Πανεπιστηµονικής. 

Παραµένουµε στην εκτίµηση ότι και µε τα νέα όργανά του το ΤΕΕ-ΤΑΚ θα εξακολουθήσει και στην 
επόµενη τριετία να είναι µηχανισµός προώθησης της αντιλαϊκής επίθεσης σε βάρος των µισθωτών και 
αυτοαπασχολούµενων µηχανικών, των οποίων τα συµφέροντα θα προσπαθούµε εµείς ως 
Πανεπιστηµονική να εκφράζουµε. 

Τέλος  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  η δράση που θα σηµαδεύει τον πραγµατικό αντίπαλο. 


