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Έχουν περάσει 10 χρόνια από το ξέσπασµα της κρίσης
και την επιβολή των µνηµονίων, όµως κυβέρνηση και
αντιπολίτευση συνεχίζουν τα παραµύθια για το success
story. Είτε µε την «ανάπτυξη για όλους» της Ν∆, είτε µε
την «δίκαιη ανάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνία είναι
καζάνι που βράζει µέσα σε ένα οικονοµικό
περιβάλλον ασφυκτικό για ολόκληρη την κοινωνία,
τον τεχνικό κλάδο και τους Μηχανικούς.
Τα πρώτα δείγµατα γραφής της κυβέρνησης της Ν∆ δεν
αφήνουν κανένα περιθώριο παρερµηνείας. «Ανάπτυξη
για όλους» σηµαίνει ευνοϊκές ρυθµίσεις και δωράκια
εκατοµµυρίων ευρώ στους µεγάλους επιχειρηµατικούς
οµίλους και συνεχής υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Σηµαίνει οµοβροντία νοµοθετικών παρεµβάσεων και
νέα αντιλαϊκά µέτρα που χτυπούν τις συλλογικές
συµβάσεις, στοχοποιούν την συνδικαλιστική δράση και
το δικαίωµα στην απεργία. «Ανάπτυξη για όλους»
σηµαίνει κατασχέσεις, πλειστηριασµοί, φορολογική
αφαίµαξη, ιδιωτικοποιήσεις, διάλυση της ασφάλισης,
παιδεία και υγεία µόνο για τους λίγους.
Στον κλάδο ανθεί η απληρωσιά, οι απολύσεις, ενώ η
εγκυµοσύνη βρίσκεται στο στόχαστρο της εργοδοσίας.
Η ελαστική εργασία, µε κορυφαία το µπλοκάκι, ως
δήθεν
«συνεργασία»
µε
τους
εργοδότες,
διαµορφώνουν
ένα
εργασιακό
περιβάλλον
γεµάτοανασφάλεια.
Η
πλειοψηφία
των

των αυτοαπασχολούµενων και µπλοκάκηδων αδυνατεί
να εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τις υποχρεώσεις, ενώ οι
νέοι µηχανικοί είναι το πειραµατόζωο των εργασιακών
συνθηκών γαλέρας. Για την µεγάλη πλειοψηφία των
συναδέλφων, δεν αναγνωρίζεται η ιδιότητα του
ανέργου. Οι µηχανικοί του δηµοσίου και των ∆ΕΚΟ
έχουν υποστεί µειώσεις µισθών, ενώ βρίσκονται
αντιµέτωποι µε το φάσµα των ιδιωτικοποιήσεων, τους
Μανδαρίνους του βαθέως Κράτους και τον εργοδοτικό
συνδικαλισµό. Οι υποψήφιοι διδάκτορες σε
πολυτεχνεία και ινστιτούτα, εργάζονται σε συνθήκες
διαρκώς µειούµενης κρατικής χρηµατοδότησης.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση σχεδιάζει την αναγνώριση
της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των κολεγίων µε τα
πολυτεχνεία.
Οι καθεστωτικές παρατάξεις που διοικούν το ΤΕΕ
στήριξαν όλες τις παραπάνω πολιτικές, προς όφελος
του κατασκευαστικού κεφαλαίου και των ακόλουθων
των µεγάλων εταιρειών. ∆ΚΜ, ∆ΗΣΥΜ, ΡΠΜ,
∆ΗΠΑΜ, ΕΛΕΜ διευκόλυναν την αναδιάρθρωση στο
ΤΕΕ, στήριξαν την πλήρη αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλµατος και την απαξίωση των πτυχίων µας,
γεγονός που θα δυσχεράνει ακόµη περισσότερο την
ήδη δύσκολη εργασιακή πραγµατικότητα.

Στον µονόδροµο που επιβάλλουν, ΜΠΛΟΚΑ ΠΑΝΤΟΥ!
Ως #block_TEE συγκροτούµαστε από εργαζόµενους του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, αυτοαπασχολούµενους
και ανέργους. Παλεύουµε µέσα από τα σωµατεία των εργαζοµένων, όπως το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών. Για µας
η µάχη στο ΤΕΕ είναι συνέχεια των µαχών που δίνουµε σε όλα τα µέτωπα, ενάντια στην αντιδραστική πολιτική των
κυβερνήσεων και των εταιρειών, καθώς και στην επίθεση του ΤΕΕ στα δικαιώµατα µας.
Το προηγούµενο διάστηµα οργανώσαµε και συµµετείχαµε σε µαζικές και αποτελεσµατικές παρεµβάσεις ενάντια:
// Στην µετατροπή του ΤΕΕ σε ένα ακόµα πιο «κλειστό» και αντιδηµοκρατικό µηχανισµό
// Στην διάλυση των πτυχίων, στον κατακερµατισµό επαγγελµατικών δικαιωµάτων, στις συνεχείς πιστοποιήσεις
// Στην µεγαλύτερη πρόσδεση του ΤΕΕ στο κράτος, στην ΕΕ και στο κεφάλαιο

∆εν γινόµαστε γρανάζι του συστήµατος του ΤΕΕ. Συµµετέχουµε στις εκλογές, για να αναδείξουµε ότι υπάρχει ένας
άλλος δρόµος υπέρ των συµφερόντων της πλειοψηφίας των µηχανικών. ∆εν προσβλέπουµε σε µια καλύτερη
διοίκηση του ΤΕΕ. ∆εν ζητάµε απλώς την ψήφο για να είµαστε µια αντιπολιτευτική φωνή. Ζητάµε ψήφο
µπλοκαρίσµατος µιας ∆ιοίκησης και ενός µηχανισµού που στέκονται εχθρικά απέναντί µας.

Για µια µαχητική και ανατρεπτική παρέµβαση εντός εκτός και εναντίον του ΤΕΕ
Στις εκλογές του ΤΕΕ η αγανάκτηση των πληττόµενων µηχανικών να µην οδηγηθεί στην αποχή και την
απογοήτευση. Με την ψήφο µας να καταδικάσουµε την κυβέρνηση της Ν∆ και όλα τα µνηµονιακά κόµµατα ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΙΝΑΛ κλπ. Να µαυριστούν οι «εκπρόσωποι» των µηχανικών που συναλλάχτηκαν και υπηρέτησαν τις αντιλαϊκές
κυβερνήσεις και το κατασκευαστικό κεφάλαιο. Να καταδικαστούν όσοι τζογάρισαν τις εισφορές µας στην Τράπεζα
Αττικής και αφαίµαξαν τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε: Η ∆ΚΜ (Ν∆), η ∆ΗΠΑΜ (Μοροπούλου), η ∆ΗΣΥΜ (ΚΙΝΑΛ), η
Συµµαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ (ΣΥΡΙΖΑ) και η ∆.Ε.Σ.Μη.-ΕλΕΜ (που στηρίζεται από τον Σπίρτζη) και οι
παραφυάδες τους. Όλοι τους ετοιµάζουν για νέες µπίζνες µε την ίδρυση επαγγελµατικού ταµείου, ενώ οι ασφαλιστικές
εταιρείες θέλουν να βάλουν χέρι στα χρήµατά µας.
Η δική µας απάντηση είναι στο αντίποδα της συνήθης πρακτικής του λόµπινγκ, στην οποία επιδίδονται οι καθεστωτικές
παρατάξεις του ΤΕΕ. Αυτό που απαιτείται είναι ο κοινός αγώνας των εργαζόµενων, άνεργων και
αυτοαπασχολούµενων µηχανικών ενάντια στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις. Η παρέµβαση µας σφραγίζεται
από την λογική ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ του ΤΕΕ.

Τα δικαιώµατα και οι ανάγκες µας ΜΠΡΟΣΤΑ
// Αξιοπρεπείς µισθούς, συντάξεις και αµοιβές. Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Προσλήψεις µε σταθερές
εργασιακές σχέσεις ενάντια στην υπερεκµετάλλευση που επιφέρει το «µπλοκάκι». Μείωση των ωρών εργασίας.
// Καµία απόλυση εγκύου εργαζόµενης. Πλήρη κατοχύρωση των εργαζόµενων µητέρων µε ∆ελτίο Παροχής
Υπηρεσιών, καµία απόλυση, όλες οι άδειες και τα επιδόµατα.
// Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα για τους νέους εργαζόµενους. Να µπει φρένο στην
υπερεκµετάλλευση της νέας γενιάς που αποτελεί τον πιο ευάλωτο στόχο των αντεργατικών πολιτικών.
// Κατάργηση του Νόµου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόµων. Όχι στα Επαγγελµατικά ταµεία,
στην ιδιωτικοποίηση και στην ανταποδοτικότητα! ∆ηµόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
∆ηµόσια δωρεάν υγεία για όλους, περίθαλψη ανεξάρτητα από χρέη προς το ταµείο.
// Κάτω τα χέρια από τα σωµατεία, να µην περάσει η αντιαπεργιακή αντισυνδικαλιστική νοµοθεσία.
// Πάλη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, κάτω τα χέρια από ∆ΕΗ, συγκοινωνίες, ΕΥ∆ΑΠ και όλα τα δηµόσια
αγαθά-«φιλέτα» που έχει βάλει στο µάτι το κεφάλαιο.
// Ενάντια στην διάλυση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Απόσυρση του Π∆ 99/2018 για τη «ρύθµιση του
επαγγέλµατος του µηχανικού». Όχι στις πολυδιάσπαση του πτυχίου. Ένα ενιαίο 5ετές πτυχίο ανά γνωστικό
αντικείµενο, µε πλήρη επαγγελµατικά δικαιώµατα σε αυτό. Όχι στο µητρώο ιδιωτικών έργων και στην εφαρµογή
του «δόκιµου» / «ασκούµενου» µηχανικού.
// Υπεράσπιση του περιβάλλοντος, του δοµηµένου χώρου και του φυσικού πλούτου από την σκοπιά των
κοινωνικών αναγκών, ενάντια στα συµφέροντα του κεφαλαίου.
// Κατάργηση των µνηµονίων και της συνεχιζόµενης ενισχυµένης ευρωκηδεµονίας. Κατάργηση των 714
ψηφισµένων µνηµονιακών εφαρµοστικών νόµων που διατηρούνται σήµερα ολοζώντανοι.

