Καλησπέρα σας
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Προεδρείο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που
έδωσε βήμα ώστε να τοποθετηθεί ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ στην εκδήλωσή σας με
θέμα το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ.
Η βαρύτητα της εκδήλωσης είναι προφανής, πρώτα απ όλα για τους μηχανικούς και την
κοινωνία, αλλά επίσης και για τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον
του φορέα, το χαρακτήρα του, αλλά και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι όποιες
αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.
Για τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ εδώ και χρόνια βιώνεται μια πραγματικότητα που χρόνο με
το χρόνο και μήνα με το μήνα μεταβάλλει το χαρακτήρα του ΤΕΕ. Μια πραγματικότητα που
εκφράζεται με την βαθμιαία ιδιωτικοποίηση βασικών λειτουργιών του φορέα και
αποκαλύπτεται στο οργανόγραμμα που αποφασίστηκε στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
στις 17 Απριλίου 2018.
Η ιδιωτικοποίηση αποτελεί κυβερνητική πολιτική κατεύθυνση και για το ΤΕΕ μετά την
περικοπή του δημόσιου πόρου (2%) στο μνημόνιο του ν.4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μετρά
Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής
στρατηγικής 2013-2016». Αυτή η πολιτική κατεύθυνση υλοποιείται με την ανάθεση στο ΤΕΕ
διάφορων έργων όπως προγράμματα ΕΣΠΑ, training voucher, ηλεκτρονικές πλατφόρμες
αυθαιρέτων, οικοδομικών αδειών κλπ. Έτσι μετατρέπουν ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου που θα έπρεπε να έχει κομβικό ρόλο όχι μόνο στην ανάπτυξη της χώρας αλλά και
στο είδος της ανάπτυξης, σε ένα φορέα που αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Μαζί με την
ιδιωτικοποίηση του ΤΕΕ προχωράει και η πολιτική περιορισμού δαπανών (κατάργηση του
Ενημερωτικού Δελτίου, κατάργηση των Επιστημονικών Εκδόσεών του, υποβάθμιση του
επιστημονικού ρόλου του). Η πολιτική αυτή οδήγησε το ΤΕΕ και στην υιοθέτηση του
οργανογράμματος που υλοποιεί την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη για τη δομή του:
όπως είναι το κλείσιμο (για την ακρίβεια εξαφάνιση) της βιβλιοθήκης του Τμήματος
Κεντρικής Μακεδονίας (του μεγαλύτερου Περιφερειακού Τμήματος) ή την εξαφάνιση
επίσης των Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ στο νέο οργανόγραμμα κλπ. Ακόμη όμως
σοβαρότερη σε επιπτώσεις είναι η απαξίωση και η υποβάθμιση των Περιφερειακών
Τμημάτων του ΤΕΕ σε Γραφεία οδηγώντας τα σε σταδιακό κλείσιμο. Ενώ το νεοφιλελεύθερο
οργανόγραμμα καταργεί στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης μια σειρά
σημαντικές υπηρεσίες και Τμήματα του ΤΕΕ θεσμοθετεί το ολωσδιόλου περιττό Τμήμα
«Εσωτερικού Ελέγχου κλπ».
Στην ίδια κατεύθυνση ανατίθεται από το ΤΕΕ στη διαβόητη ιδιωτική εταιρεία Remaco η
«εκπόνηση μελέτης για τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΤΕΕ.». Ενώ στην εταιρεία «ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» παραδίδονται οι
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Είναι προφανές ότι και στις δύο περιπτώσεις
παραδίδονται σε ιδιωτικές εταιρείες κεντρικές λειτουργίες του ΤΕΕ και των υπηρεσιών του.

Το Νοέμβριο του 2017 στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η
δημιουργία αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας».
Πίσω από την «αθώα» επωνυμία του «Ινστιτούτου» βρίσκεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση του
ΤΕΕ αλλά και η αποδέσμευση του εκάστοτε Προέδρου από οποιονδήποτε έλεγχο και
περιορισμό από τα υπόλοιπα μέλη της ΔΕ ή την υπηρεσία του ΤΕΕ.
Το «Ινστιτούτο ΤΕΕ», σύμφωνα με το Καταστατικό του, υποκαθιστά πλήρως τις υπηρεσίες
του ΤΕΕ και εμφανίζεται ισότιμο με το ΤΕΕ ακόμη και στο δημόσιο ρόλο του σαν Τεχνικός
Σύμβουλος της Πολιτείας/Κυβέρνησης.
Συνεπώς ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν και θα αφορούν στο θεσμικό
πλαίσιο του ΤΕΕ, ήδη έχει θεσμοθετηθεί ένα «παράλληλο» ιδιωτικοποιημένο ΤΕΕ από την
πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής με τη θεσμοθέτησή του «Ινστιτούτου ΤΕΕ».
Όλα τα παραπάνω γίνονται με επιχείρημα τον εκσυγχρονισμό των δομών του ΤΕΕ και την
προσαρμογή του για να αντιμετωπιστεί το οικονομικό πρόβλημα του φορέα. Οι περικοπές
των Τμημάτων του ΤΕΕ και των υπηρεσιών του προς τους μηχανικούς εμφανίζονται σαν
μονόδρομος. Αποδείχθηκε όμως όπως και σε άλλες περιπτώσεις ότι οι μνημονιακές
περικοπές είτε αφορούν στις αποδοχές των εργαζόμενων είτε στις δομές και τις υπηρεσίες
προς τους πολίτες στο ελάχιστο δεν εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του φορέα. Αντίθετα
αυτές οι περικοπές οδηγούν στην απαξίωση και στο βαθμιαίο περιορισμό των
δραστηριοτήτων του σε σημείο που τον καθιστούν τελικά περιττό.
Για τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΤΕΕ είναι
αδιαπραγμάτευτη και για αυτό το αίτημά μας για ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό
προκρίνεται από οποιοδήποτε άλλο. Μαζί με τους εργαζόμενους όλου του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα σας καλούμε να αγωνιστούμε όχι για μια αδιέξοδη προσαρμογή στην
πολιτική πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης αλλά στην ρήξη μαζί της και στην
ανατροπή της.
Σε αυτή την κατεύθυνση ευχόμαστε να είναι και οι αποφάσεις σας για το θεσμικό Πλαίσιο
του ΤΕΕ
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