ΕλΕΜ ΕλΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

τεε: η επόμενη μέρα
Στις 24 Νοεμβρίου, οι μηχανικοί θα ψηφίσουν για νέα διοίκηση του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), μέσα σε μία περίοδο πρωτοφανούς παγκοσμίως σε διάρκεια
και μέγεθος, οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής κρίσης σε κατάσταση ειρήνης, που έχει
αποδεκατίσει τον κλάδο και έχει εξαλείψει το αντικείμενό του με τα λεγόμενα μνημονιακά
μέτρα που σέρνουν την χώρα σε ένα φαύλο κύκλο υπανάπτυξης και ανεργίας). Στις κρίσιμες

συνθήκες που αντιμετωπίζει ο τόπος και ο κλάδος, οι εκλογές αυτές θα έπρεπε να
γίνουν με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο τόσο για το εκλογικό σύστημα, όσο και για τη δομή
και τους σκοπούς του επιμελητηρίου. Παρ’ όλα αυτά, ελπίζουμε για μια ακόμη φορά σε
μια διοίκηση που θα μπορεί να αναδείξει το επιμελητήριο αξιόπιστο και αξιόμαχο
συνομιλητή / διαπραγματευτή απέναντι στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στον
τόπο μας.
Μια διοίκηση που θα σεβαστεί την αξιοπρέπεια του κλάδου ώστε οι μηχανικοί να μην
καταγράφονται ως διεκπεραιωτές αδειών και εισπράκτορες της κρατικής μηχανής την
ίδια ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία τους οδηγείται εκτός αγοράς, χωρίς
αλληλεγγύη, χωρίς καθοδήγηση και χωρίς πρόσβαση στα στοιχειώδη της κοινωνικής
πρόνοιας.
 Πώς μπορούμε να δώσουμε αυτήν τη μάχη και με ποιους όρους;
 Γιατί να συμμετέχουμε στην εκλογική διαδικασία, έστω και ως απλοί
ψηφοφόροι;
 Τι κοινό έχουμε όλοι στο ΤΕΕ;
Στην παθογένεια του συστήματος που βιώνουμε, η εκλογική διαδικασία στο
μεγαλύτερο επιστημονικό κλαδικό φορέα της χώρας είναι, κάθε φορά, η κρίσιμη
ευκαιρία να προκύψει μια αλλαγή που θα δείξει το δρόμο.
Διασφαλίζουμε την ψήφο μας ώστε, εκτός από ψήφος διαμαρτυρίας, να δώσει και
προοπτική στον κλάδο, με μαζική συμμετοχή και στήριξη σε ανθρώπους και
σχήματα που έχουν το θάρρος να μην υπόκεινται σε κομματικές ομπρέλες, που θα
συμβάλλουν με πρακτικό τρόπο και όχι μεγάλα λόγια στην κατεύθυνση της
διαφύλαξης των κοινά αποδεκτών δικαιωμάτων των μηχανικών, του προσδιορισμού
και της διεκδίκησης των θεσμικών εκείνων εργαλείων που θα οδηγήσουν στην υγιή
και αξιοπρεπή ανάπτυξη του κλάδου.
Οι εκλογές είναι ο κατ’ εξοχήν τρόπος ενεργούς αλληλεπίδρασης και συμμετοχής, ώστε
να υπάρξει η πιθανότητα να αλλάξει κάτι. Το κατεστημένο είναι ο ορατός εχθρός αλλά, η
αποχή από τις εκλογές ο κρυφός που το συντηρεί. Κάθε μας δραστηριότητα εμπεριέχει
πολιτική επιλογή και οφείλουμε να είμαστε συνυπεύθυνοι των επιλογών από και για
τον κλάδο μας.
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Είμαστε όλοι μηχανικοί και βιώνουμε την ίδια οικονομική κρίση, μας πλήττουν τα ίδια
πολιτικά-φορολογικά μέτρα και, αν δεν αντιδράσουμε, έχουμε κοινές δυσοίωνες
προοπτικές.
Οι πολιτικές που εφαρμόζονται προσπαθούν να «εξυγιάνουν» την αγορά σε βάρος των
οριακών επιχειρηματικών μονάδων (μικρά γραφεία ανεξάρτητων ελεύθερων
επαγγελματιών). Η συρρίκνωση της αγοράς και η λιτότητα καταστρέφουν και
εξαφανίζουν τους μικρούς επαγγελματίες και ευνοεί τις μεγάλες εταιρίες. Οι προτάσεις
της ΕλΕΜ είναι οι μόνες εναντίον αυτής της συντελούμενης καταστροφής.
Το ΤΕΕ οφείλει να είναι ο κοινός μας φορέας, επιστημονικός, διακλαδικός,
συντεχνιακός όταν χρειάζεται. Ένας φορέας που θα έπρεπε να είναι υπεράνω
κομμάτων, ιδεολογιών και στενά μικροεπαγγελματικών συμφερόντων, ακριβώς γιατί
τα κοινά μας προβλήματα τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά δεν έχουν χρώμα.

ΕλΕΜ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είμαστε Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Ελεύθεροι Επαγγελματίες απ’ όλες τις ειδικότητες
των Πολυτεχνικών Σχολών που ενδιαφερόμαστε και αγωνιούμε για τα επαγγελματικά
μας ζητήματα και όχι μόνο. Χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, κατευθύνσεις,
υποχρεώσεις, σκοπιμότητες, υστεροβουλίες ή ιδιοτελείς φιλοδοξίες.
Έχουμε συνοχή, χωρίς κομματικές νομενκλατούρες, είμαστε εργαζόμενοι - ελεύθεροι
επαγγελματίες που αγωνιζόμαστε, με βάση την επιστημονική μας κατάρτιση για τη
διασφάλιση όρων αξιοπρέπειας στην καθημερινότητα της άσκησης του επαγγέλματός
μας. Λειτουργούμε ακτιβιστικά στα όργανα, με ανοιχτό ορίζοντα, και προσπαθούμε να
αμβλύνουμε τις παραταξιακές αντιθέσεις προς μια δημιουργική τροχιά. Είμαστε
προσηλωμένοι στην επίλυση των θεμάτων προς όφελος του κλάδου μας,
χωρίς να παραμένουμε στον καταγγελτικό λόγο και χωρίς να απαξιώνουμε
τον κοινωνικό μας ρόλο.

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕλΕΜ:
1.
Παλέψαμε για την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματός μας στα πλαίσια του
επιστημονικού - γνωστικού αντικειμένου της κάθε ειδικότητας, προσηλωμένοι στην
επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας. Βασική μας αρχή, ότι το έργο μας είναι
επιστημονικό, η μελέτη και η επίβλεψη και όχι η διεκπεραίωση στις πολεοδομίες.
2.
Πιέσαμε για την αναστολή της αύξησης των εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ και
πρωτοστατήσαμε στις σχετικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
3.
Αγωνιστήκαμε ενάντια στο «άνοιγμα» του Επαγγέλματος του Μηχανικού, με
συμβολικές αντιδράσεις όπως καταλήψεις στις πολεοδομίες αλλά κυρίως με προτάσεις.
4.
Προσπαθήσαμε να μην καταργηθούν οι κανόνες δεοντολογίας (ελάχιστη
αμοιβή) στις μελέτες και στις επιβλέψεις.
5.
Με πρόταση μας, θεσμοθετήθηκε (αρχικά) η ελάχιστη αμοιβή στα αυθαίρετα.
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6.
Προτείναμε και λειτούργησαν κοινές επιτροπές ΤΕΕ - ΥΠΕΚΑ, για την επίλυση
των γκρίζων σημείων των νέων θεσμών.
7.
Οι εκπρόσωποι μας στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συστηματικά διεκδίκησαν την
διεύρυνση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος με στόχο, το ΤΕΕ να
συμβάλλει ουσιαστικά στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας με την παράκαμψη των
πολεοδομικών γραφείων. Επιπλέον στοχεύουμε σταθερά στη διασφάλιση του
κυρίαρχου ρόλου του ΤΕΕ κατά τον υπολογισμό των αμοιβών.
8.
Οι Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ, συμμετέχοντας ενεργά στον συλλογικό τους φορέα και
στο 11ο συνέδριο Αρχιτεκτόνων 2011, συμβάλλαμε με σημαντικές καινοτόμες
προτάσεις που επηρέασαν σε θετική κατεύθυνση (διαφάνειας και αξιοπρέπειας) τους
νέους θεσμούς (π.χ. νέος τρόπος έκδοσης Αδειών).
9.
Συμμετέχουμε ενεργά στον προσδιορισμό και στην αρτιότερη πληροφόρηση
των συναδέλφων για τις ισχύουσες απαράδεκτες ποινικές και αστικές ευθύνες του
μηχανικού ευθύνες μελετητών και επιβλεπόντων.
10. Είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων ελεύθερων επαγγελματιών, ενάντια στον
αθέμιτο ανταγωνισμό.
11.
Προβάλλουμε το έργο μας στην καθημερινότητα του πολίτη και επισημαίνουμε
τον κοινωνικό ρόλο του Μηχανικού (πχ. συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε Δήμους
με αφορμή Εκθέσεις Αρχιτεκτονικού Έργου).
12.
Πρωτοστατούμε στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των συλλογικών φορέων
κάθε ειδικότητας και στην διασφάλιση της αυτόνομης και δημιουργικής τους
έκφρασης.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
1. Να σταθούμε απέναντι σε όσους προσπαθούν να αποδομήσουν το επάγγελμά μας.
2. Να προωθήσουμε πρακτικές αλληλεγγύης και να αντιμετωπίσουμε, με συλλογικό τρόπο,
τους όρους αναξιοπρέπειας και καταστρατήγησης του ελάχιστου ορίου διαβίωσης στο
επάγγελμα.
3. Να διασφαλίσουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, την δυνατότητα ρύθμισης
των ασφαλιστικών εισφορών, χορήγηση ενημερότητας και άμεση σύσταση ταμείου
ανεργίας.

4. Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες επανεκκίνησης σε υγιή βάση και
αναζωογόνησης του επαγγέλματος.
5. Να συνεχίσουμε την προσπάθεια για θεσμούς απλούς, κατανοητούς,
αδιάβλητους στα πλαίσια της κάθε ειδικότητας (Νέος Ο.Κ., ΚΕΝΑΚ, κλπ)
6. Με ανυποχώρητη πίεση στην Αντιπροσωπεία και την Δ.Ε. να διεκδικήσουμε
σθεναρά και με αποφασιστικότητα την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων των
ειδικοτήτων.
7. Να περιφρουρήσουμε το ελεύθερο επάγγελμα και να καταγγέλλουμε την άσκησή του
από υπαλλήλους και συνταξιούχους.

8. Να διασφαλίσουμε το επάγγελμα από την παραβατικότητα «συναδέλφων», είτε σε
θέματα ολιγωρίας / παρανομίας στην άσκηση καθήκοντος από την κατεχόμενη δημόσια
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θέση τους, είτε σε θέματα υπέρογκων εκπτώσεων και υποβάθμισης παρεχόμενων
υπηρεσιών είτε, τέλος, σε ζητήματα παραβατικών πρακτικών προς πολίτες.

9. Να διεκδικήσουμε τη μείωση της υπέρμετρης φορολογίας του ελεύθερου
επαγγελματία- επιστήμονα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης του κλάδου και
της καταπολέμησης της ανεργίας.
10. Να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια για σύσταση Μητρώου Μελετητών και
Κατασκευαστών των συντελεστών Ιδιωτικών έργων, ηλεκτρονική υποβολή
αδειών δόμησης, ταυτότητα κτηρίων.
11. Να αγωνιστούμε για την αναβάθμιση του επαγγέλματος ώστε να ανακτήσουμε
στην κοινωνία το ρόλο που μας ανήκει.
12. Να ενημερώνουμε συστηματικά για δυνατότητες και ευκαιρίες οργάνωσης σύγχρονων
γραφείων τα οποία θα μπορούν να λειτουργήσουν τόσο τοπικό, όσο και σε διεθνές
περιβάλλον. Να διεκδικήσουμε τη θεσμοθέτηση προγραμμάτων επιδότησης –
πριμοδότησης στην κατεύθυνση αυτή.
13. Να προωθήσουμε συλλογικά πιλοτικά προγράμματα παροχής ευκαιριών απασχόλησης
σε νέους και ανέργους συναδέλφους.
14. Να διευρυνθούν οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σήμερα
ελάχιστο ποσοστό των έργων.
15. Να πούμε:
ΝΑΙ! Στους αληθινούς Πανεπιστημιακούς, σεβαστούς καθηγητές των παιδιών μας.
ΟΧΙ! Στον Αθέμιτο ανταγωνισμό των δήθεν ερευνητικών τους προγραμμάτων, που με
τις δωρεάν παροχές (κρατικών υποδομών και εργασίας φοιτητών) υφαρπάζουν τις
μελέτες και τις δουλειές μας.
ΝΑΙ! Στους αληθινούς Πανεπιστημιακούς, στήριγμα των ομάδων εργασίας του ΤΕΕ.
ΟΧΙ! Στο όψιμο ενδιαφέρον κάποιων από αυτούς για καρέκλες στην Διοίκηση του ΤΕΕ
και στους στημένους Μηχανισμούς.

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί
και ξέρουν και θέλουν και μπορούν.
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ
ΕΙΜΑΙ ΕλΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Στηρίζω ΕλΕΜ
Ψηφίζω ΕλΕΜ
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