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«Τρόπος Διοίκησης
του Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου
από τις Παρατάξεις ΔΚΜ και ΕΛΕΜ»

Η «Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου» έχει συγκεκριμένες θέσεις και
προτάσεις για το ρόλο που πρέπει να έχει το Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου, οι οποίες έχουν
δημοσιευθεί και βρίσκονται στη διάθεση των συναδέλφων. Θεωρούμε σκόπιμο όμως να
περιγράψουμε στους συναδέλφους τον τρόπο με τον οποίο διοικείται σήμερα το Τ.Ε.Ε.-Περιφ.
Τμήμα Πελοποννήσου, για καθαρά λόγους σύγκρισης. Αυτό γίνεται, διότι δεν έχουμε ακούσει ή
διαβάσει κάπου τις θέσεις της παράταξης που κατέχει τα ηνία της Διοίκησης του Τμήματος τα
τελευταία πολλά χρόνια.
Οι δέκα (10) λόγοι για τους οποίους είμαστε απόλυτα αντίθετοι στον τρόπο διοίκησης του
Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου από τις παρατάξεις ΔΚΜ – ΕΛΕΜ τα τελευταία έξι (6)
χρόνια και καλούμε τους συναδέλφους να τις αποδοκιμάσουν στις ερχόμενες εκλογές του
Τ.Ε.Ε. στις 20 Νοεμβρίου:
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1.

Επί έξι (6) χρόνια εφάρμοσαν αντιδημοκρατικές λογικές αποκλεισμού συναδέλφων και
παρατάξεων που δεν ήταν «δικοί» τους. Με άλλα λόγια ξέχασαν τις αρχές της
αναλογικότητας, της δημοκρατικής εκπροσώπησης και της αξιοκρατίας και αρκέστηκαν σε
εξυπηρετήσεις ημετέρων.
Όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Το Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου από την πρώτη στιγμή
της συγκρότησής του εφάρμοσε από το 1991 μέχρι το 2010 τις αρχές της
Αντιπροσωπευτικότητας, της Αναλογικότητας και της Συνεργασίας των συναδέλφων και των
παρατάξεων.
Η ΔΚΜ με την ΕΛΕΜ πριν έξι (6) χρόνια εγκαινίασαν αυταρχικές λογικές που οδήγησαν το
Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου στην απομόνωση και στην απόρριψη από τους
συναδέλφους, ειδικά τους νέους.

2.

Ειδικά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, καταστρατηγώντας κάθε έννοια όχι μόνο
συλλογικότητας και δημοκρατίας αλλά και αυτήν ακόμα τη νομιμότητα με κλειστές
κληρώσεις στις οποίες, δεν κάλεσαν να παραβρίσκεται κανέναν από τους ενδιαφερόμενους
υποψήφιους ούτε από τις παρατάξεις, και με «συνοπτικές» διαδικασίες, σε όλα τα σημαντικά
Συμβούλια (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής κλπ.) όρισαν τους απόλυτα αρεστούς
στην κλειστή ομάδα της Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. «πνίγοντας» κάθε διαφορετική φωνή που θα
μπορούσε να υπάρξει από άλλες παρατάξεις.

3.

Σε μια εποχή που ο κλάδος υποφέρει και «βάλλεται» από παντού η σύμπραξη ΔΚΜ – ΕΛΕΜ
ξέχασε παντελώς τους συναδέλφους.
Την τριετία που μας πέρασε έγινε μόνο μία πρόταση κινητοποίησης, από τη δική μας
παράταξη για τα «Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών» με συμβολική κατάληψη του
γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Τρίπολη και αυτοί
κοίταξαν να την «θάψουν» και να την αποδυναμώσουν με τις ευχές βέβαια πάντα των
εκάστοτε «κυβερνητικών» συνδικαλιστών.
Διέλυσαν οι τέσσερις (4) τελευταίες κυβερνήσεις το ΤΣΜΕΔΕ και στην Πελοπόννησο τα
τελευταία χρόνια δεν κουνήθηκε φύλλο, δεν αντέδρασε κανείς, δεν φώναξε κανείς τους
συναδέλφους σε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ούτε καν για ενημέρωση.
Κατάντησαν το Τεχνικό Επιμελητήριο μία κλειστή Λέσχη Παραγοντίσκων!
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4.

Η απερχόμενη διοίκηση του Τ.Ε.Ε.-Περ. Τμήμα Πελοποννήσου (ΔΚΜ – ΕΛΕΜ) σε μία
περίοδο που ο κλάδος υποφέρει από την ανεργία έκρινε σκόπιμο τις πραγματογνωμοσύνες
να τις «μοιράζει» στην κλειστή ομάδα των «δικών» της προσφιλών προσώπων.
Όταν εμείς, αντλήσαμε στοιχεία από το Διαύγεια και φέραμε πρόταση στην Αντιπροσωπεία
να σταματήσει αυτή η κατάντια και να υπάρξει ένας δίκαιος, διαφανής, αξιοκρατικός και
κυκλικός τρόπος ανάθεσης των πραγματογνωμοσυνών, η ΔΚΜ, η ΕΛΕΜ αλλά και
ορισμένα μέλη της πρώην Ανατροπής και νυν Παρέμβασης το καταψήφισαν.
Η οργισμένη αντίδραση ορισμένων εκπροσώπων της πρώην Ανατροπής και νυν Παρέμβασης
ήταν όντως μία δυσάρεστη έκπληξη για εμάς. Ίσως ήταν η ώρα εξαργύρωσης ορισμένων
«τυχαίων» κληρώσεων σε εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.

5.

Τα έξι (6) τελευταία χρόνια ο κλάδος των εργοληπτών υποφέρει. Μέχρι και ο Αθηναϊκός
Τύπος όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου έχει ασχοληθεί με καταγγελίες
ότι συγκεκριμένη εργολήπτρια εταιρεία, δεν αφήνει έργο για έργο σε ολόκληρη την
Περιφέρεια δίνοντας υπερβολικά μεγάλες και αδικαιολόγητες εκπτώσεις, μη αφήνοντας
τίποτα για τους υπόλοιπους εργολήπτες.
Η διοίκηση του Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου τηρεί επί έξι (6) χρόνια σιγή ιχθύος,
παρόλο που η ίδια η Πρόεδρος είναι εργολήπτρια δημοσίων έργων και έχει άμεση προσωπική
αντίληψη του τι συμβαίνει. Γιατί?

6.

Η Δ.Κ.Μ. έχει την Προεδρία του Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα, τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια,
τα εννέα (9) τελευταία χρόνια με το ίδιο πρόσωπο. Η κ. Πρόεδρος έχει συμπληρώσει τρεις (3)
θητείες και δηλώνει ότι πάει για τέταρτη. Αυτό σε κάθε περίπτωση το θεωρούμε παράλογο,
συγκεντρωτικό και αντισυναδελφικό. Το να είναι επί εννέα (9) χρόνια το ίδιο πρόσωπο στην
Προεδρία του Τμήματος είναι κάτι που από μόνο του οδηγεί σε παθογένειες.
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7.

Τα τελευταία έξι (6) χρόνια η Διοίκηση ΔΚΜ – ΕΛΕΜ έχει οδηγήσει τα όργανα του
Τμήματος σε σταδιακή αδρανοποίηση. Συνεχώς λιγοστεύουν οι συνεδριάσεις της Διοικούσας
Επιτροπής (Δ.Ε.) αλλά και της Αντιπροσωπείας (Α).
Πως είναι δυνατόν σε μία εποχή που ο κλάδος «βράζει» και υποφέρει, να μην υπάρχουν
θέματα προς συζήτηση και επίλυση στα Όργανα του Τ.Ε.Ε.;

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Αντιπροσωπεία έχει να συνεδριάσει από τον Απρίλιο 2016 (έκανε μία
συνεδρίαση-εκδήλωση τον Ιούλιο χωρίς να έχει απαρτία), ενώ η Δ.Ε. συνεδριάζει στην καλύτερη
μία φορά το μήνα, χωρίς να συνοδεύονται οι προσκλήσεις από τις εισηγήσεις των θεμάτων ενώ τα
ίδια τα θέματα έχουν μία εντελώς γραφειοκρατική και διεκπεραιωτική λογική, όπως φαίνεται και
από τα ελλιπή πρακτικά των συνεδριάσεων. Πολλές φορές αποφάσεις πάρθηκαν δια τηλεφωνικής
περιφοράς μεταξύ των ημετέρων μελών της Δ.Ε.
Σκεφτείτε ότι πλέον κατήργησαν και τον θεσμό του Απολογισμού Δράσης τόσο της Δ.Ε. όσο και
της Αντιπροσωπείας.
Πάντα στο τέλος της θητείας τους η Δ.Ε. και η Αντιπροσωπεία ψήφιζαν έγκαιρα Απολογισμό
Δράσης για να τον θέσουν υπόψη των συναδέλφων.
Η σύμπραξη ΔΚΜ – ΕΛΕΜ το κατήργησε κι αυτό. Και πώς να μην το καταργήσει αφού δεν είχαν
δράση! Τι απολογισμό να κάνουν;

8.

Τα παλαιότερα χρόνια τουλάχιστον το Τ.Ε.Ε. διοργάνωνε συχνά κάποιες ημερίδες και
κάποιες ομιλίες στα πλαίσια της επιμόρφωσης και την ενημέρωσης των συναδέλφων.
Το προκλητικό είναι ότι είκοσι (20) ημέρες πριν τις εκλογές, ξαφνικά θυμήθηκαν οι
διοικούντες τους συναδέλφους και διοργανώνουν 4 -5 ημερίδες εκεί που όλο το 2016 δεν
είχαν διοργανώσει ούτε μία.
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9.

Έχει γίνει φανερό ότι αυτή η κλειστή ομάδα των 25-30 Μηχανικών (παραπάνω δεν είναι με
τίποτα) που συμμετέχουν στη Διοίκηση του Τ.Ε.Ε. από όλη την Περιφέρεια με τον έναν ή με
τον άλλο τρόπο, μέσα από τις παρατάξεις ΔΚΜ – ΕΛΕΜ τα τελευταία έξι (6) χρόνια, ότι
κάνει το κάνει για προσωπικό όφελος.
Δεν είναι τυχαίο ότι μια σειρά από αυτούς τους Μηχανικούς είναι κομματικά στελέχη της
Ν.Δ. που μέσα από τις εκλογές του Τ.Ε.Ε. στοχεύουν στην προσωπική τους προβολή και την
κομματική τους ανέλιξη.
Και βέβαια υπάρχουν και οι άλλοι «συνέταιροι» που στοχεύουν στην άνοδο του τεχνικού
τους γραφείου, στην αύξηση του τζίρου τους, στην πρόσβαση στις Υπηρεσίες, στην εύνοια
των Τοπικών Αρχόντων κλπ.

Βέβαια θα ήμασταν άδικοι, αν ξεχνούσαμε εδώ και κάποιους άλλους συναδέλφους, τέως στελέχη
του Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου, που ναι μεν ποτέ δεν υπήρξαν στελέχη της Ν.Δ. ούτε
μέλη της ΕΛΕΜ αλλά τους έλκει σαν μαγνήτης η εξουσία, χρησιμοποιώντας τις θέσεις που έλαβαν
στο παρελθόν ως εφαλτήριο ανέλιξης, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή στην Κεντρική Πολιτική
σκηνή.
Επίσης τα ίδια τέως στελέχη του Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου, επιλέγουν να στηρίζουν
τις «εκάστοτε» κυβερνητικές παρατάξεις.

10.

Στην προηγούμενη θητεία της η σύμπραξη ΔΚΜ – ΕΛΕΜ τα σάρωσε όλα. Στη Δ.Ε. είχε την
απόλυτη πλειοψηφία με πέντε (5) έδρες από τις συνολικά εννέα (9).
Στην Αντιπροσωπεία είχε όλο το Προεδρείο δικό της και 33 από τους 59 Αντιπροσώπους.
Κατάφεραν και έπεισαν κάποιους από τους συναδέλφους να τους ψηφίσουν, απέλπισαν
κάποιους άλλους και τους οδήγησαν στην αποχή, έταξαν, κορόιδεψαν, και κατάφεραν με το
λαϊκισμό τους να κερδίσουν τον πλήρη έλεγχο του Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου.
Και λοιπόν; Μετά; Παρακάτω; Γιατί ζήτησαν την ψήφο των συναδέλφων; Και όταν οι
συνάδελφοι τους εμπιστεύτηκαν ή κάποιοι άλλοι μέσω της αποχής, τους ανέχτηκαν, αυτοί τι
έκαναν;
Μοίρασαν μεταξύ τους Αξιώματα, Αποζημιώσεις, Αντιμισθίες, Πραγματογνωμοσύνες
και στρογγυλοκάθισαν στις καρέκλες τους.
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Ταυτόχρονα απέκλεισαν από το Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου τις άλλες παρατάξεις και
τους συναδέλφους, απομάκρυναν ιδιαίτερα τους νέους μηχανικούς από το Τ.Ε.Ε., οδήγησαν σε
ακόμη μεγαλύτερο μαρασμό τον κλάδο, δεν απολογήθηκαν για τίποτα και ζητούν ΠΑΛΙ την ψήφο
των Μηχανικών της Πελοποννήσου.
Ε όχι! Αρκετά! Φτάνει πια!!

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
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