Διακήρυξη Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Σε ποιο πλαίσιο γίνονται αυτές οι εκλογές
Οι επερχόμενες εκλογές του ΠΣΔΜΗ γίνονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον διαφορετικό από άλλες φορές. Η
πολιτική αλλαγή που συντελέστηκε στις 25 Γενάρη αποτελεί θετική εξέλιξη, συμπυκνώνει και εκφράζει τη
βούληση του ελληνικού λαού "να πάνε τα πράγματα αλλιώς". Δίνει το μήνυμα στις πολιτικές δυνάμεις που
κυβέρνησαν τον τόπο τις προηγούμενες δεκαετίες ότι η κατάσταση που διαμορφώθηκε δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Η μνημονιακή πολιτική που εφαρμόστηκε την προηγούμενη 5αετία όξυνε τα προβλήματα της χώρας και του
κλάδου. Εκτίναξε την ανεργία, μείωσε το ΑΕΠ σε επίπεδα που μόνο σε συνθήκες πολέμου συμβαίνει σε μια χώρα,
μείωσε δραματικά τα εισοδήματα και την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων. Διέλυσε την παραγωγική βάση
αλλά και τις εργασιακές σχέσεις. Επέβαλε μια άνευ προηγουμένου φοροεπιδρομή και κατέστησε το λαό φόρου
υποτελή στους δανειστές του. Εξευτέλισε τη δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε.
Η νέα πολιτική κατάσταση δίνει την ελπίδα ότι αυτή η πορεία μπορεί να αναστραφεί. Είναι στο χέρι μας να
παλέψουμε για την ανάδειξη των προβλημάτων που διευρύνθηκαν και να διεκδικήσουμε την αποκατάστασή τους.
Αν κάτι φάνηκε και από τις πρόσφατες εκλογές είναι ότι μόνο όταν ο λαός παίρνει την κατάσταση στα χέρια του
μπορεί να ορίσει το μέλλον στη βάση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του.
Οι εξελίξεις στον κλάδο
Στον κλάδο τα αποτελέσματα ήταν αντίστοιχα. Η απομείωση ως του σημείου του μηδενισμού του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, η μεγάλη μείωση της δημόσιας και ιδιωτικής δραστηριότητας σε μελέτες και κατασκευές
αλλά και η συγκέντρωση όσης τέτοιας απέμεινε στα χέρια λίγων "μεγάλων" του χώρου είναι χαρακτηριστικά
αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.
Ταυτόχρονα, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων για τους μισθωτούς συναδέλφους αλλά και του ρυθμιστικού και
κανονιστικού πλαισίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες αποδιάρθρωσαν τον κλάδο. Μεταξύ αυτών η
κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, η "απελευθέρωση" του επαγγέλματος, η κατάργηση των ορίων μεταξύ των
τάξεων των εταιρειών, η αδιανόητη επίρριψη της ευθύνης της κατασκευής στον μηχανικό, η κατεύθυνση διάλυσης
του πλαισίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων που επιδιώκεται είναι ενδεικτικά της κατάστασης που
επικράτησε.
Η κρίση αυτή στον κλάδο δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο. Από τους νέους συναδέλφους που είτε δεν μπορούν
να μπουν στην εργασία είτε μπαίνουν με εξαιρετικά δυσμενείς όρους, μέχρι τους συναδέλφους που βλέπουν τη
συνταξιοδότηση ή ήδη είναι συνταξιούχοι και η κλοπή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ με το ληστρικό PSI έχει
φέρει το ταμείο σε κρίσιμη κατάσταση.
Απαιτείται άμεση αναστροφή αυτής της κατάστασης. Η εξασφάλιση των εργασιακών και επαγγελματικών
δικαιωμάτων του κλάδου, η ανάδειξη του ρόλου του μηχανικού και της σημασίας της δουλειάς του, η αποτροπή
της απαξίωσης του διπλώματος μέσω των κάθε είδους εξετάσεων και πιστοποιήσεων, η ανάπτυξη της οικονομικής
δραστηριότητας είναι κεντρικοί στόχοι.
Απαιτείται συνολικό και στοχευμένο σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για την ανάταξη της
οικονομίας και την επανενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.
Ο ΠΣΔΜΗ που βρίσκεται;
Ο Σύλλογος βρίσκεται επίσης σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η γενικότερη κατάσταση και η πολιτική διαχείριση από
πολιτικές δυνάμεις που κινήθηκαν στο πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής αλλά και από συντεχνιακές δυνάμεις
που βλέπουν τη θέση τους ξεκομμένη από τη γενικότερη κατάσταση και, ως εκ τούτου, δεν έχουν πρόβλημα και
να συμπλεύσουν με καταστροφικές πολιτικές, έχουν φέρει το σύλλογο σε κατάσταση διάλυσης. Αυτή η ιδιότυπη

σύμπλευση μνημονιακών και συντεχνιακών λογικών εκφράστηκε και στο ΤΕΕ το προηγούμενο διάστημα και
οδήγησε σε αντίστοιχα αποτελέσματα.
Οι συνάδελφοι απέχουν από τις διαδικασίες του συλλόγου και ο σύλλογος απέχει από τις καθημερινές ανάγκες
των συναδέλφων. Ανάγκες για την υπεράσπιση του εργασιακού - επαγγελματικού - ασφαλιστικού πλαισίου.
Ανάγκες για ενημέρωση και πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο. Ανάγκες για ένα σύλλογο που θα
υπερασπίζεται τα δικά τους συμφέροντα αποτελεσματικά και σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους
μηχανικών.
Η αδράνεια στην οποία έχει επέλθει ο σύλλογος, η δραματική οικονομική του κατάσταση χτυπούν καμπανάκι σε
όλους μας. Απαιτείται η επανεκκίνηση του συλλόγου σε κατεύθυνση αγωνιστική, διεκδικητική, επιστημονικής
τεκμηρίωσης και μαζικοποίησης των διαδικασιών του.
Τι να κάνουμε;
Η πιο φωτεινή στιγμή του συλλόγου το τελευταίο διάστημα ήταν η αντίθεσή του στις εξετάσεις για τους
ενεργειακούς επιθεωρητές. Μια στάση που προέκυψε από την αναγνώριση της αντίθεσης των συναδέλφων σε
αυτή την εξέλιξη που απαξιώνει το δίπλωμα και συμβάλλει στη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Φαίνεται ότι μόνο ο δημοκρατικός, μαζικός, αγωνιστικός δρόμος μπορεί να δώσει διέξοδο.
Παλεύουμε για:
 Καμιά διάσπαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων - όχι στις εξετάσεις/πιστοποιήσεις επαγγελματικών
προσόντων που καλύπτονται από το δίπλωμα - Όλα τα δικαιώματα στο πτυχίο
 Αξιοπρεπές και σύγχρονο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος - όχι στη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων
και του κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόστηκε τα χρόνια των μνημονίων
 Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων και αποκατάσταση της αφαίμαξης των ταμείων και του ΤΣΜΕΔΕ.
Καμιά διάκριση παλιών και νέων ασφαλισμένων
Διεκδικούμε:
 Επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών, εγγύηση για την ποιότητα της δουλειάς μας
 Επαναφορά των ορίων μεταξύ των τάξεων των εργοληπτικών πτυχίων
 Αναμόρφωση της νομοθεσίας δημόσιων και ιδιωτικών μελετών - κατασκευών στην κατεύθυνση της
υπεράσπισης των εργαζόμενων του κλάδου και των μικρών εταιρειών
 Επαναφορά των ασφαλιστικών εισφορών στα προ μνημονίου επίπεδα - ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής
κλάσης - κατάργηση των αναδρομικών
 Ενεργοποίηση του κλάδου Ειδικών Παροχών του ΤΣΜΕΔΕ - ενίσχυση των συναδέλφων με χαμηλό ως μηδενικό
εισόδημα
 Ελεύθερη και καθολική πρόσβαση σε αξιοπρεπείς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για όλους ανεξάρτητα
από την κάλυψη ή μη των ασφαλιστικών εισφορών
 Υπεράσπιση των νέων συναδέλφων - δυνατότητα εγγραφής στο ΤΕΕ και άσκησης του επαγγέλματος χωρίς την
υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ για ορισμένο χρονικό διάστημα
 Μείωση - εξορθολογισμός της φορολογίας
 Αύξηση του ΠΔΕ

Στις 7 Ιούνη αλλάζουμε σελίδα στο σύλλογο
Επανεκκινούμε το σύλλογο - διεκδικούμε τα δικαιώματά μας
Εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις μας
Ψηφίζουμε - Στηρίζουμε Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Ριζοσπαστικής Αριστεράς

