
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

Η Πανεπιστημονική καταγγέλλει την απαράδεκτη και προκλητική μεθόδευση της 

σύγκλησης της Αντιπροσωπείας στις 2 Απρίλη 2022 για πολλοστή φορά διαδικτυακά. 

Οι εξ αποστάσεως συνεδριάσεις ξεκίνησαν δύο χρόνια πριν με αφορμή την πανδημία 

και συνεχίζονται αδιαλείπτως σε μία προσπάθεια να υποκατασταθεί η ζωντανή 

διαδικασία, να υποβαθμιστεί η δυνατότητα ελέγχου των πολιτικών επιλογών των 

κυρίαρχων δυνάμεων και παρατάξεων στο ΤΕΕ που ευαγγελίζονται την «πράσινη» και 

«ψηφιακή» μετάβαση και τις χρυσοφόρες επενδύσεις στα έργα υποδομής με νέα 

κίνητρα για το κεφάλαιο. Ξέρουν ότι αυτή τους η επιλογή περνάει μέσα από το 

τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στρατεύονται με την πολιτική του 

Κεφαλαίου, της Ε.Ε. και των αστικών κυβερνήσεων που όλα αυτά τα χρόνια 

υλοποιούν αυτές τις πολιτικές. 

Είναι φανερό ότι οι κυρίαρχες παρατάξεις του ΤΕΕ ασφυκτιούν με στοιχεία 

δημοκρατικού ελέγχου που υπάρχουν και βρήκαν ένα εύσχημο τρόπο να τα 

καταργήσουν αφού δεν μπόρεσαν ακόμη να υλοποιήσουν  τις αντιδραστικές αλλαγές 

στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ και των οργάνων του που επιδιώκουν τα 

τελευταία χρόνια. 

Το επιχείρημα των υγειονομικών μέτρων  στη συγκεκριμένη περίοδο χρησιμοποιείται 

ως πρόσχημα. Άλλωστε στην προηγούμενη αντιπροσωπεία τον Δεκέμβρη του 2021 

είχαν δεσμευτεί ότι η επόμενη θα γίνει δια ζώσης. 

Τα όργανα του ΤΕΕ (Διοικούσα Επιτροπή και Αντιπροσωπεία) μπορούν να 

λειτουργήσουν δια ζώσης λαμβάνοντας τα κατάλληλα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Την ώρα που το κόμμα της Ν.Δ. ετοιμάζει το συνέδριο του, την ώρα που η κυβέρνηση 

προαναγγέλλει ότι θα τα ανοίξει όλα και θα καταργηθούν οι υγειονομικοί 

περιορισμοί το επιχείρημα αυτό είναι έωλο. 

Γίνεται ακόμα πιο φανερή η στόχευση και ο πραγματικός λόγος της μεθόδευσης των 

εξ αποστάσεως συνεδριάσεων. Δεν θέλουν την ζωντανή συζήτηση και τον έλεγχο για 

τις πολιτικές που κάνουν ακόμη δυσκολότερη τη κατάσταση και για τους μισθωτούς 

και αυταπασχολούμενους μηχανικούς. Ειδικότερα σε μία περίοδο που οι αντιλαϊκές 

και αντεργατικές πολιτικές εντείνονται και οι διεθνής εξελίξεις αξιοποιούνται για να 

υλοποιηθούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα αυτές οι πολιτικές όπως έγινε 

και με την πανδημία. 

 



Θέλουν η συζήτηση να γίνεται από απόσταση, με ανοικτές μόνο συνδέσεις χωρίς να 

παρακολουθούν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες, κάτι που το αποδεικνύει 

και το γεγονός ότι όταν χρειαστεί να γίνει διαδικτυακά ψηφοφορία υπάρχει 

καθυστέρηση για να πέσουν τα απαραίτητα τηλεφωνήματα και να μπουν να 

ψηφίσουν. 

Τη μεθόδευση των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων την καταγγέλλουμε άλλη μία φορά, 

δεν την νομιμοποιούμε και καλούμε τους εργαζόμενους και αυταπασχολουμένους 

μηχανικούς να μπουν μπροστά απέναντι σε αυτές τις πολιτικές με αφετηρία την 

συμμετοχή στην Απεργία την Τετάρτη στις 6 του Απρίλη. 


