ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ καταγγέλλει ως απαράδεκτη την κυβερνητική προσπάθεια
να εμφανίσει ως «βοήθημα» προς τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς την
χρησιμοποίηση του αποθεματικού του ταμείου ασφάλισης και, παραπέρα, καταγγέλλει ως
προκλητική την στάση της κυβέρνησης που ζητά απ’ το ΤΕΕ να αποφασίσει σε ποιους θα
αποδοθεί το εν λόγω βοήθημα.
Η χρησιμοποίηση του «αποθεματικού» εισφορών προς ΟΑΕΔ, για την ενίσχυση είναι
απαράδεκτη, γιατί καλεί τους εργαζόμενους μηχανικούς να την πληρώσουν κυριολεκτικά
«απ’ τη τσέπη τους» χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού σε μια προσπάθεια
να εξοικονομήσει κεφάλαια ώστε να σκορπίσει αφειδώς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ
για την στήριξη των ιδιοκτητών αεροπορικών επιχειρήσεων, τραπεζών και τηλεοπτικών
καναλιών. Τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση αυτή έχουν άλλωστε όλες οι
προηγούμενες κυβερνήσεις που διαμόρφωσαν το κεφαλαιοποιητικό ανταποδοτικό
ασφαλιστικό σύστημα με τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς μάλιστα να
προχωρήσουν ούτε καν σε κάποιο επίδομα ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους που
δεν είχαν δουλειά, για τους απολυμένους μισθωτούς με ΔΠΥ που έβγαιναν στην ανεργία.
Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ καταγγέλει παράλληλα την διπλή κυβερνητική υποκρισία
και του θράσσος που εμφανίζει το βοήθημα ως κυβερνητικό έργο. Ο κρατικός
προυπολογισμός και οι αποδιδόμενοι πόροι προέρχονται απ’ την άγρια φορολόγηση των
μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων αφού το μεγάλο κεφάλαιο φοροαποφεύγει
συστηματικά. Η υποκρισία όμως είναι διπλή στην περίπτωση των μηχανικών και των άλλων
επιστημόνων αφού το περιβόητο βοήθημα προέρχεται από αποκλειστικά ίδιους πόρους.
Είναι τουλάχιστον αδιανόητο να εμφανίζεται η αναδιανομή των πόρων που εχουμε
καταβάλλει ως στήριξη των μηχανικών στη σημερινή κατάσταση.
Η τελευταία πράξη του δράματος, με την κυβέρνηση να ζητά απ’ τους μηχανικούς να
αποφασίσουν ποιοι και πόσο επίδομα θα πάρουν είναι
ενδεικτική της βαθιάς
περιφρόνησης που έχει η κυβέρνηση του κεφαλαίου για τα προβλήματα δεκάδων χιλιάδων
μηχανικών αλλά και μια προσπάθεια να καλλιεργήσει ένα κλίμα κοινωνικού κανιβαλισμού.
Βαθύτερη αιτία του προβλήματος είναι πως οι κρατικοί πόροι εξαντλούνται ενώ οι
συνέπειες της κρίσης διογκώνονται. Η κυβέρνηση προσπαθεί απ’ τη μία να ξεγελάσει τους
εργαζόμενους με επιδόματα που δεν καλύπτουν τις ανάγκες, να ξεγελάσει τους μηχανικούς
και τους επιστήμονες βάζοντας τους να πληρώνουν απ’ τις τσέπες τους και παράλληλα
ετοιμάζει μια άγρια καταστολή για να αντιμετωπίσει την αδυναμία ακόμα και τέτοιων
ισχνών επιδομάτων το επόμενο διάστημα
Καταγγέλουμε την στάση της κυβέρνησης που ενώ πριμοδοτεί με 100δες
εκατομμύρια ευρώ πολυεκατομμυριούχους μετόχους επιχειρήσεων αφήνει τους
μηχανικουύς και τους άλλους επιστήμονες να διαχειριστούν τις συνέπειες μιας κρίσης, για

την οποία ευθύνεται ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης και από κοινού ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και οι
υπόλοιπες κυβερνήσεις που τον διαχειρίζονται.
Απαιτούμε άμεσα ως μέτρα στήριξης των μηχανικών μέσα στην κρίση
-Καταβολή επιδόματος σε όλους τους μηχανικούς με ΔΠΥ που να αντισταθμίζει τη
μείωση των εισοδημάτων τους απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό για όλο το διάστημα της
κρίσης, όπως σε όλους τους άνεργους
-Καμιά καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα της κρίσης, χωρίς καμιά
μείωση των συντάξεων
-Πάγωμα κάθε χρέους προς τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία για το διάστημα
της κρίσης
-Θέσπιση μόνιμου επιδόματος ανεργίας για τους άνεργους μηχανικούς με ΔΠΥ

