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Θέµα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ∆ΑΤΜΒΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
το τελευταίο διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες πρωτοφανών εξελίξεων που επηρεάζουν άµεσα τόσο την
επαγγελµατική δραστηριότητα όσο και την καθηµερινότητα όλων των µηχανικών και των οικογενειών
τους. Μεταξύ πολλών άλλων σηµειώνουµε τα ακόλουθα:
1) Καταρχήν τα επικείµενα φορολογικά µέτρα, που είναι της λογικής ότι όλοι οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες φοροδιαφεύγουν, οπότε η υπερφορολόγησή τους θα λύσει το πρόβληµα, αντί
να αναζητηθούν και να διωχθούν οι πραγµατικοί φοροφυγάδες που βγάζουν τα κλεµµένα στο
εξωτερικό.
2) Η αύξηση των εισφορών στο ΤΣΜΕ∆Ε -που παρά την ευρωστία του ταµείου µας- θέλουν να
επιβάλουν, ενώ υπάρχει ήδη πολύ µεγάλη µερίδα των µηχανικών που αδυνατεί να πληρώσει .
Τα έσοδα που θα εισπράξουν, τελικά, θα είναι λιγότερα από αυτά που εισέρχονται στα ταµεία
αυτή τη στιγµή.
3) Τέλος, η ένταξη του ταµείου στον ΕΟΠΠΥ, όπου για να λύθουν προβλήµατα ορισµένων που
ενδεχοµένως δεν πλήρωσαν ποτέ στη ζωή τους ασφαλιστικές εισφορές, πάλι µε τη λογική της
ισοπέδωσης, καλούνται οι µηχανικοί που πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ κάθε µήνα, να έχουν
την ίδια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Άπαντες στην ίδια µοίρα, σε έναν πρόχειρα στηµένο
οργανισµό µε δυσθεώρητα ελλείµµατα .
Τα ανωτέρω ζητήµατα είναι ζωτικής σηµασίας για όλους τους µηχανικούς και µας απειλούν, άµεσα, µε
περαιτέρω εξαθλίωση και, τελικά, πλήρη απαξίωση. ∆εν µπορούµε να παρακολουθούµε άπραγοι όλες
αυτές τις, πέρα από κάθε λογική, εξελίξεις, δεν µπορούµε να καθόµαστε σαν «τα πρόβατα στη
σφαγή». Οφείλουµε να αντιδράσουµε και µάλιστα δυναµικά, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουµε το δίκιο
µας στην κοινωνία και να καταφέρουµε να επηρεάσουµε τις εξελίξεις πρωτού µας προλάβουν.
Ωστόσο, δεν επιτρέπεται οι κινητοποιήσεις µας να στρέφονται ενάντια στην κοινωνία και την
ίδια τη φύση της ιδιότητας µας. Όπως, για παράδειγµα δεν είµαστε σύµφωνοι µε το «κλείσιµο»
των δρόµων ως µέτρο αντίδρασης, έτσι αντίστοιχα και σε εµάς δεν επιτρέπεται να «κλείνουµε»
το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ, στερώντας υποχρεωτικά από τους συναδέλφους ΤΟ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ να ασκούν το επάγγελµα τους και από τους πολίτες τη δυνατότητα να περαιώνουν
τις υποθέσεις τους. Πέραν του «κατορθώµατος» να στρέψουµε την κοινωνία εναντίον µας,
διακινδυνεύουµε κεκτηµένα δεκαετιών και τον ισχυρό ρόλο του ΤΕΕ ως επιστηµονικού
συβούλου της πολιτείας. Ουδέποτε καταφέραµε οτιδήποτε µε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις.
Όλοι µαζί συλλογικά και µεθοδευµένα να επιδιώξουµε την ανατροπή των µέτρων, αλλά όχι εις
βάρους του εαυτού µας και της κοινωνίας. Τη στιγµή που θα πιστέψουµε ότι δεν υπάρχουν
φρέσκες ιδέες για κινητοποιήσεις στον κλάδο µας, ας πάψουµε να ασκούµε την επιστηµονική
µας ιδιότητα!!! Το δίκαιο είναι µε το µέρος µας, ας µην καταφέρουµε να το κάνουµε «άδικο» στα
µάτια της κοινωνίας «προς τέρψιν των καλοθελητών»…

Καλούµε άπαντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ελπίζουµε, εν κατακλείδι, ότι το
ΤΕΕ θα σταθεί αντάξιο της περίστασης!
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