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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

•

Η «Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου» είναι η παράταξη που
σταθερά, µε συνέπεια και συνέχεια επί χρόνια ολόκληρα, αγωνίζεται για την αυτονοµία του
µαζικού χώρου και την επαναθεµελίωση του ΤΕΕ.

•

Το ψηφοδέλτιο µας αποτελείται από συναδέλφους που δεν είναι «επαγγελµατίες» του
Τ.Ε.Ε. και που δεν υπηρέτησαν σε ηγετικές θέσεις. ∆ιαχρονικό σύνθηµα µας είναι «Ένα
άλλο Τ.Ε.Ε. είναι εφικτό», αυτό όµως µόνο µε την ενότητα µπορούµε να τα καταφέρουµε.

•

Προερχόµαστε από διάφορους πολιτικούς φορείς και κόµµατα. Μας ενώνει η αγωνία, η
διάθεση, η µαχητικότητα. Θέλουµε να δώσουµε στο Τ.Ε.Ε. µια άλλη κατεύθυνση, έτσι ώστε
να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις των µηχανικών που δοκιµάζονται
σκληρά από την κρίση που οδήγησε τον κλάδο µας σε πλήρη απαξίωση και εξαθλίωση.
Είναι ξεκάθαρο για µας ότι στην κατάσταση αυτή µας οδήγησαν οι ακολουθούµενες
πολιτικές από το ΠΑΣΟΚ & Ν∆ που κυβέρνησαν την χώρα τα τελευταία 40 χρόνια.

•

Θέλουµε να δώσουµε χώρο στους νέους συναδέλφους που είναι αυτοί που πλήττονται από
τις µνηµονιακές πολιτικές, και που αντί να πάρουν κι’ αυτοί τον δρόµο της αναζήτησης
δουλειάς στο εξωτερικό, θέλουµε να έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να
δραστηριοποιηθούν και να αγωνιστούν µέσα στο Τ.Ε.Ε. και να φέρουν την αλλαγή και την
ανανέωση µε τις ιδέες τους και την φρεσκάδα τους.

Γι’ αυτό αποφασίσαµε και δεσµευθήκαµε ως παράταξη για «κυκλική εναλλαγή» στις
θέσεις της Αντιπροσωπείας.
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•

Η παράταξή µας συµµετείχε σε κάθε κινητοποίηση του κλάδου για δουλειά, για ασφάλιση
αλλά και κάθε κινήµατος ενάντια στις µνηµονιακές πολιτικές, στις κινητοποιήσεις ενάντια
στο φασισµό, και σε κάθε µορφής αλληλεγγύης και αγώνα. Αρθρογραφούσαµε στις
εφηµερίδες για µια σειρά από ζητήµατα που απασχολούσαν τον κλάδο µας αλλά και το
νοµό µας και είχαν να κάνουν µε θέµατα αειφόρου και βιώσιµη ανάπτυξη.
Όµως δεν µονοπωλούµε αυτούς τους αγώνες και ούτε προσπαθούµε να τους
«καρπωθούµε», θεωρούµε ότι κάναµε απλά το «καθήκον µας».

•

Τα προβλήµατα είναι µπροστά, οξυµµένα και µας περιµένουν αγώνες στους οποίους δεν
περισσεύει κανείς .Όταν οι στόχοι είναι κοινοί όλοι µαζί µπορούµε να τα καταφέρουµε για
να αλλάξουµε το Τ.Ε.Ε.
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ΓΙΑ ΠΙΟ Τ.Ε.Ε. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

•

Για ένα Τ.Ε.Ε. ανεξάρτητο από οποιαδήποτε κοµµατική καθοδήγηση και σκοπιµότητα, που
στόχο του θα έχει την υπεράσπιση του επαγγέλµατος του µηχανικού που θα προωθεί την
επιστήµη και τη έρευνα, πάντα για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου οφέλους και της
κοινωνίας.

•

Για ένα Τ.Ε.Ε. δηµοκρατικό, όπου µε ανοιχτές διαδικασίες και δοµές, χωρίς αποκλεισµούς
και µηχανισµούς, χωρίς παραγοντισµούς και ηγεµονίες θα επιτρέπει, ώστε επιτέλους να
διαµορφωθούν οι συνθήκες για ένα Τ.Ε.Ε. των µελών, όπου όλα τα µέλη θα είναι ισότιµα
και η φωνή τους και η άποψή τους θα είναι σεβαστή. Αυτό προϋποθέτει την αλλαγή του
θεσµικού του πλαισίου.

•

Για ένα Τ.Ε.Ε. δηµιουργικό, που µε τις τεκµηριωµένες επιστηµονικά απόψεις του θα
συµβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, κινητοποιώντας όλες τις υγιείς
δυνάµεις του τόπου και αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Για ένα Τ.Ε.Ε. που
θα πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για δουλειά και αξιοπρέπεια σε όλους τους µηχανικούς
αξιοποιώντας κάθε καινοτοµία και που θα ανοίξει νέους ορίζοντες και προοπτικές για τον
κλάδο.

•

Για ένα Τ.Ε.Ε επαναστατικό, που θα αντιδρά τεκµηριωµένα και µε σαφή λόγο και
επιχειρήµατα σε όλες αυτές τις νεοφιλελεύθερες λογικές της σκληρής λιτότητας και των
παράλογων απαιτήσεων της ΤΡΟΙΚΑ που οδήγησαν τη χώρα µας σε βαθειά κρίση και ένα
φαύλο κύκλο ύφεσης και ανεργίας, που δεν θα αποδέχεται ότι τα µνηµόνια είναι
µονόδροµος για την έξοδο την κρίση.
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•

Για ένα Τ.ΕΕ. που θα έχει ακµαία και θα απαιτεί την διαφάνεια σε κάθε διαδικασία
προκήρυξης δηµόσιου έργου, διαγωνισµού ή ανάθεση µελετών και που το ίδιο µε ένα
σύστηµα τύπου «∆ιαύγεια» θα δηµοσιεύει και θα ενηµερώνει τα µέλη του για κάθε ανάθεση
έργων και µελετών από οποιαδήποτε φορέα του δηµοσίου και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•

Για ένα Τ.Ε.Ε. που θα προστατεύει το περιβάλλον ως αναντικατάστατο εθνικό κεφάλαιο και
θα αντιστρατεύεται κάθε αποδόµηση του περιβαλλοντικού και πολεοδοµικού κεκτηµένου
που τα τελευταία 30 χρόνια είχε κατακτηθεί µέσα από κοινοτικές οδηγίες και την νοµολογία
του Συµβουλίου Επικρατείας. Ένα Τ.Ε.Ε. που δεν θα αντιλαµβάνεται την αειφορία και την
βιωσιµότητα ως συγκρουσιακή έννοια µε την ανάπτυξη αλλά θα τις αντιµετωπίσει ως
ταυτόσηµες. Ένα Τ.Ε.Ε. που θα απαιτήσει επιπλέον τον χωροταξικό και πολεοδοµικό
σχεδιασµό της χώρας.

•

Ένα Τ.Ε.Ε. καινοτόµο που θα είναι µπροστά στον στρατηγικό προγραµµατισµό και την
πλήρη αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ µε τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις πραγµατικές ανάγκες
του τόπου και όχι µεµονωµένα οικονοµικά συµφέροντα. Με ένα σχεδιασµό όπου κάθε έργο
µεγάλο ή µικρό να ενσωµατώνεται

σένα ενιαίο πλαίσιο αντιµετώπισης και όχι µε

αποσπασµατική προσέγγιση.

•

Ένα Τ.Ε.Ε. που θα διαµορφώσει ασφυκτικές συνθήκες ελέγχου των αποθεµατικών του
ταµείου ώστε να εξασφαλιστεί ι ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη,

•

Ένα Τ.Ε.Ε. που θα αντιδρά σε κάθε προσπάθεια εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας, γιατί
ανάπτυξη δεν µπορεί να γίνει χωρίς δηµόσιο πλούτο και µε εκχώρηση βασικών εθνικών
υποδοµών όπως το νερό , η ενέργεια κλπ.

•

Για ένα Τ.Ε.Ε. που θα πρωτοστατεί στην δηµοκρατική αναδιάρθρωση του δηµοσίου τοµέα
και στη δηµιουργία µιας δηµόσιας διοίκησης ανεξάρτητης από κοµµατικούς εναγκαλισµούς
και καθοδηγήσεις, σύγχρονη και αποτελεσµατική, µακριά από κάθε φαινόµενο διαφθοράς
στην υπηρεσία της κοινωνίας.
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•

Για ένα Τ.Ε.Ε. που θα επαγρυπνεί για κάθε προσπάθεια υποβάθµισης της παιδείας,
εµπορευµατοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Ένα Τ.Ε.Ε. που θα αντιλαµβάνεται τους
επιστήµονες ως εθνικό κεφάλαιο για την χώρα και που κάθε στοχοποίηση, διωγµός και
µαζική φυγή στο εξωτερικό αποτελεί απειλή για την ίδια την κοινωνία.

Όλοι µαζί µπορούµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να σχεδιάσουµε, να ερευνήσουµε, να
οραµατιστούµε, να αγωνιστούµε, να παλέψουµε ενάντια στη διαπλοκή, στα συµφέροντα!

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΟΧΙ ΣΤΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΝΑ Τ.Ε.Ε. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ!

ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΑ ΑΛΛΟ Τ.Ε.Ε. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΕΡΒΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΠΠΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΑΡ∆ΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΙΑ∆ΑΣ

Α∆ΑΜ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΟΧΑΤΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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