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Ο συνδυασμός "ENOTHTA" ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε. καταγγέλλει τον Πρόεδρο της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής (Κ.Δ.Ε.) κ. Δ.
Δημόπουλο και της παράταξης του ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, για την ανάρμοστη
συμπεριφορά που επέδειξαν κατά τη συνεδρίαση της Κ.Δ.Ε. την Πέμπτη 5/2/2015 στα
Κεντρικά Γραφεία της Ένωσης, στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της τακτικής
και της στρατηγικής της ΕΕΤΕΜ μετά τις Βουλευτικές Εκλογές.

Κατά την συνεδρίαση αύτη, η συμπεριφορά του προέδρου κ. Δ. Δημόπουλου, δεν
τηρούσε την συνδικαλιστική δεοντολογία στη συζήτηση ενός τέτοιου σοβαρού
θέματος, μετά από της εθνικές εκλογές στις 25 Ιανουαρίου 2015.
Η πρακτική αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη για όσους έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου
είδους όργανα της ΕΕΤΕΜ, προσβάλλοντας κάθε συνδικαλιστική και επιστημονική
δράση της Ένωσης.
Εκτός της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ καταγγέλλουμε επίσης τη στάση και τη συμπεριφορά
των μελών της ΔΑΚΕ, στην τοποθέτηση του συναδέλφου Γ. Μερτινού από την
παράταξη της ΡΑΣ (Σύριζα), να απαντήσει για την υπουργοποίηση του προέδρου του
ΤΕΕ κ. Σπίρτζη και των υπουργών που είναι μέλη του.
Αυτός δεν είναι συνδικαλιστικός και επιστημονικός αντίλογος αλλά παλαιοκομματικός
συνδικαλισμός.
Δεν μας λέει τόσο η ΠΑΣΚΕ μεταλλαγμένη σε ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ όσο και η ΔΑΚΕ, τι
έκαναν για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο εδώ και δεκαετίες, όπως:
1. Επαγγελματικά Δικαιώματα
2. Ασφαλιστικό
3. Νομοθετική κατοχύρωση της ΕΕΤΕΜ ως Επιμελητήριο.
4. Μεταπτυχιακά & Διδακτορικά
5. Θέση ευθύνης στην δημόσια διοίκηση (Γ. διευθυντές-προϊστάμενη κ.λ.π.).
Η "ENOTHTA" ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. με
συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, εκλέγεται στο Νομαρχιακό Τμήμα Αχαΐας, έχει αποδείξει
και έχει κατοχυρώσει την δημοκρατία και την συμμετοχή όλων των συναδέλφων-ισών
σε κάθε δράση και στην λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής στην Αχαΐα.
Καταγγέλλουμε το προεδρείο για την κατάσταση αυτή της μη λειτουργίας
στις
συνεδριάσεις της Κ.Δ.Ε. και την αυταρχικότητα που διέπει τόσο τον πρόεδρο, όσο και
τα μέλη των δύο αυτών παρατάξεων (Ενωτική Κίνηση και ΔΑΚΕ).

Καταγγέλλουμε επίσης τη μη συμμετοχή των υπολοίπων μελών της Κ.Δ.Ε. από άλλες
παρατάξεις σε επιτροπές του κοινοβουλίου, συναντήσεις με υπουργούς και
υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτείας. Ο κ. Δημόπουλος ακόμη και σήμερα ενεργεί
ως βασιλιάς με τους αυλικούς (Ενωτική Κίνηση) και τους αυλοκόλακες(ΔΑΚΕ) του.
Αυτοί ήταν για όλα αυτά τα χρόνια που δεν έδωσαν καμιά προοπτική στον κλάδο, αλλά
μαζί με τις πολιτικές που υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν με τα κόμματα
τους, κρατούν ΟΜΗΡΟΥΣ όλους τους Πτυχιούχους Μηχανικούς:
Στην απαξίωση των μελών μας που συμμετέχουν σε διάφορά όργανα,
συνδικαλιστικά όσο και σε θέσεις ευθύνης
Στην μη αξιοποίηση των στελεχών μελών μας (Δημόσιο -Ιδιωτικό Τομέα &
Εκπαίδευσης).
Στην μη αξιοποίηση μελών με σπουδές, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα.
Στην μη δημιουργία μόνιμων επιτροπών για επιστημονικά συνδικαλιστικά θέματα
και.
Απαξίωση κάθε πρωτοβουλίας των Ν.Τ. και γενικότερα της περιφέρειας.
Στην μη δημιουργία Ν.Τ. Αττικής, Πειραιά & Κυκλάδων.
Στην μη συμμετοχή κλιμακίου σε φυσικά φαινόμενα (σεισμοί - πλημμύρες
κ.λ.π).
Στην μη ιστορική καταγραφή & πορεία του κλάδου.
Στην μη αναβάθμιση του διαδικτυακού μας ιστότοπου ως επιστημονικό &
επαγγελματικό εργαλείο.
Σας γνωρίζουμε ότι θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, και θα τιμήσουμε την
ψήφο μας. Με την δική σας στήριξη θα δουλέψουμε ώστε να βάλουμε ένα τέλος στην
εποχή αυτής της Κ.Δ.Ε. και να γίνει ανατροπή. Τα προβλήματα μας, όλων των
Πτυχιούχων Μηχανικών, απαιτούν άμεση και επιτακτική επίλυση και δεσμευόμαστε
εμείς που έχουμε ιστορικά την ευθύνη καταφέρουμε να δώσουμε προοπτική & μέλλον
στον κλάδο.

Για την παράταξη,
Επικεφαλής συνδυασμού
Αθανάσιος Κουμούτσος

