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Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2015  

για την ποινική δίωξη των συναδέλφων Μηχανικών της Α και της ∆Ε του ΤΕΕ. 

 

Η ποινική δίωξη που ασκείται εις βάρος μελών της Αντιπροσωπίας και της ∆ιοικούσας του ΤΕΕ 

που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις στο ΕΤΑΑ, ενάντια στην επονείδιστη μνημονιακή πολιτική εις 

βάρος των μηχανικών, ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στην 

συλλογική κινητοποίηση και χειραφέτηση του Κλάδου. 

Πρόκειται για εκδικητική, επιλεκτική και παντελώς ανυπόστατη στοχοποίηση μελών του ΤΕΕ που 

δια της παρουσίας τους στο ΕΤΑΑ εφάρμοζαν συλλογικές αποφάσεις συνδικαλιστικών φορέων 

(του ίδιου του ΤΕΕ, της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, του ΣΑ∆ΑΣ κα). 

Η παρατεταμένη κατάσταση απόγνωσης και εξαθλίωσης την οποία συνεχίζει να υφίσταται η 

πλειοψηφία των συναδέλφων μηχανικών, οφείλει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα του ΤΕΕ. Οι 

3000 διαγραφές μηχανικών από το ΤΕΕ, η μη εγγραφή των νέων συναδέλφων, οι 46.000 

συνάδελφοι που έχουν οφειλές στερούμενοι υγείας και δυνατότητας εργασίας, συνιστούν όψεις 

μιας κοινωνικής καταστροφής. 

Η κατάργηση των αυξήσεων των εισφορών του 3986/2011, η κατάργηση του ΚΕΑΟ, η κατάργηση 

των τοκογλυφικών προσαυξήσεων των οφειλομένων στο ΤΣΜΕ∆Ε, η παροχή πλήρους 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους ασφαλισμένους και στα προστατευόμενα μέλη 

τους και η λειτουργία του κλάδου ειδικών παροχών, αποτελούν αίτημα, διεκδίκηση και κυρίως 

ανάγκη όλων των συναδέλφων και συνεχίζουν να παραμένουν ανεκπλήρωτα. 

Γνωρίζουμε ότι η δικαίωση αυτών των αιτημάτων προϋποθέτει πρώτα και κύρια, την ενεργή 

συμμετοχή, διεκδίκηση και παρουσία των ίδιων των μηχανικών. 

Αυτή ακριβώς η αυτοπρόσωπη παρουσία και διεκδίκηση των μηχανικών, όπως συντελέσθηκε την 

περίοδο 2013-2014 στο ΤΕΕ, το ΤΣΜΕ∆Ε, στο ΚΕΑΟ, στο Υπουργείο και το ΕΤΑΑ, σήμερα 

βάλλεται, διώκεται και ποινικοποιείται. 

Στο πρόσωπο των διωκόμενων για άσκηση “παράνομης βίας” κατά των ανεκδιήγητων, 

παράνομων και καταχρηστικών επιλογών διοίκησης του ΕΤΑΑ, ουσιαστικά διώκεται ο αγώνας των 

μηχανικών ενάντια στην καταστροφή τους. 

Πρόκειται καθαρά για συνδικαλιστική και πολιτική δίωξη ενάντια σε μέλη του ΤΕΕ και τους 

αγωνιζόμενους μηχανικούς και στο δικαίωμα τους να υπερασπίζονται τα δικαιώματα που σύμφωνα 

με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΕΕ έχουν υποχρέωση να υπερασπίζονται.Οι μηνύσεις κατόπιν 

υποδείξεως (του κου Σελλιανάκη και μόνο από τους μάρτυρες) είναι σε πλήρη συμφωνία με όλο το 
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αντιδραστικό πλαίσιο διώξεων και περιστολής δημοκρατικών δικαιωμάτων που συνόδευσαν τις 

μνημονιακές πολιτικές (παράνομες απεργίες - απαγορεύσεις συγκεντρώσεων - χιλιάδες 

κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στους κοινωνικούς αγώνες). Είναι στα γνωστά πλαίσια 

ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης, ώστε να εκφοβίσει και να τρομοκρατήσει. Γνωστή 

τακτική αλλά δε μας αγγίζει. Οι κοινωνικοί αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας είναι 

δίκαιοι και δεν ποινικοποιούνται. 

Η μόνη παράνομη βία που αναγνωρίζουμε είναι αυτή που ασκήθηκε όχι ΣΤΟ, αλλά ΑΠΟ το ΕΤΑΑ 

ενάντια στους ασφαλισμένους του, μηχανικούς, νομικούς και υγειονομικούς. Από τις μνημονιακές 

κυβερνήσεις, το διορισμένο Πρόεδρο του, “συνάδελφο” κο Σελλιανάκη και τις πολιτικές που 

υπηρέτησαν. Με τη συστηματική του άρνηση να συμπεριλάβει θέματα στην Ημερήσια ∆ιάταξη των 

συνεδριάσεων του οργάνου, με τον πραξικοπηματικό τρόπο λειτουργίας, τον οποίον επεσήμαναν 

με έγγραφα τους και όλοι οι φορείς των ασφαλισμένων του Ταμείου (ΤΕΕ, ∆ΣΑ, ΠΙΣ). Με την 

παράνομη μεταλλική κατασκευή που τοποθέτησε (για την οποία καταδικάστηκε από την 

πολεοδομία Αθηνών), με τη φραγή όλων των εξόδων διαφυγής του κτιρίου του ΕΤΑΑ (για την 

οποία ελέγχεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία), με την ακύρωση συνεδριάσεων, την αλλοίωση 

αποφάσεων και σύνθεσης του οργάνου. 

 

Αυτή η παράνομη βία δεν ήταν, ούτε είναι ανεκτή. 

Καλούμε : 

 

την κυβέρνηση, να προχωρήσει τάχιστα στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΤΑΑ, 

με την απομάκρυνση του κου Σελλιανάκη, που μόνο προβλήματα έχει συσσωρεύσει καθώς και να 

δώσει λύσεις στα ασφαλιστικά προβλήματα των μηχανικών που δεν παίρνουν άλλη αναβολή 

την εισαγγελία Πρωτοδικών να βάλει την υπόθεση στο αρχείο 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1.Την πλήρη και με κάθε μέσο νομική και πολιτική υποστήριξη των διωκόμενων 

2.Την μαζική κινητοποίηση του κλάδου σε ενδεχόμενη δίωξη και ∆ίκη 

3.Τον προγραμματισμό νέων κινητοποιήσεων προς το Υπ. Κοινωνικής Ασφάλισης για την 

άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας 

4.∆ε δεχόμαστε την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών – κοινωνικών – πολιτικών 

κινητοποιήσεων γενικότερα. 

 

 


