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Συμμετοχή του ΤΕΕ στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στηρίζει αποφασιστικά την κινητοποίηση και
καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς μέλη του να πάρουν μέρος στην 24ωρη
απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 9 Ιουλίου, όπως επίσης να συμμετέχουν στις
συγκεντρώσεις διεκδίκησης και διαμαρτυρίας, που πραγματοποιούνται στις μεγάλες
πόλεις της χώρας και στην Αθήνα στις 11 πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος κατά των
απολύσεων και διαθεσιμοτήτων και των νέων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις.
Το ΤΕΕ επισημαίνει ιδιαίτερα την αντίθεση του στην εφαρμογή του Ν. 4250/2014
(ειδικότερα των άρθρων 20-32), που θεσπίζουν σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης
με εκ των προτέρων ορισμό ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων, που μπορούν να
αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα, με πρόδηλο στόχο τη δημιουργία
«δεξαμενής» προς απόλυση ικανών και ευσυνείδητων υπαλλήλων. Πρόκειται για
ρυθμίσεις οι οποίες επιχειρείται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο των μνημονιακών
κυβερνητικών δεσμεύσεων έναντι της τρόικας των δανειστών, για να γίνουν νέες
σαρωτικές διαθεσιμότητες και απολύσεις εργαζομένων, καταβαράθρωση των
εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο με ταχύτατη προώθηση ελαστικών μορφών
απασχόλησης, με τελικό στόχο την περαιτέρω συρρίκνωση του λειτουργικού,
κοινωνικού και ελεγκτικού ρόλου του δημόσιου τομέα, ώστε να εξυπηρετείται η
προώθηση κάθε είδους «επενδυτικών σχεδίων» και η ανενόχλητη επέλαση
συμφερόντων εις βάρος του αναπτυξιακού μέλλοντος της χώρας και της δημόσιας
περιουσίας.
Το ΤΕΕ στηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΑΔΕΔΥ και συμπαραστέκεται στην
τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση έναντι των δικαστικών διώξεων που
υφίσταται από τους υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, των
οποίων εκδικάζεται σήμερα αγωγή, με αίτημα να κηρυχθεί παράνομη και
καταχρηστική η «απεργία- αποχή διαρκείας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ από κάθε ενέργεια
που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού των δημοσίων
υπηρεσιών».
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης πήρε απόφαση, η οποία
προβλέπει τη μη εφαρμογή των διατάξεων και διαδικασιών του ν. 4250 /2014, που
αφορούν στη χρήση της προκαθορισμένης ποσόστωσης στο σύστημα αξιολόγησης
του προσωπικού, τουλάχιστον έως ότου κριθεί η συνταγματικότητα ή μη του
νόμου με αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφασή
συνοδεύεται από διεξοδικότατη νομική τεκμηρίωση όσον αφορά στη θεμελιώδη αρχή
της ασφάλειας του δικαίου και την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών
του ΤΕΕ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται η απόφαση του Τ.Ε.Ε. να καταθέσει
αίτηση ακυρώσεως και να παρέμβει κατά των διοικητικών αποφάσεων εφαρμογής
του ν. 4250/2014.
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Το ΤΕΕ τονίζει ότι μετά από πολυετή εφαρμογή αποτυχημένων πολιτικών, που
έχουν παγιώσει τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης, της κοινωνικής αποσύνθεσης
και της διάλυσης του παραγωγικού ιστού, ενώ εντείνονται οι κυβερνητικές επιθέσεις
εναντίον των εργαζομένων, η απάντηση που θα δοθεί πρέπει να είναι ηχηρή,
αγωνιστική και καθολική, καλώντας τους διπλωματούχους μηχανικούς μαζί με τους
άλλους επιστημονικούς και παραγωγικούς κλάδους στην πρώτη γραμμή των
κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων.
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