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Το #block_TEE είναι µια κινηµατική συλλογικότητα που θέλει να εκφράσει τα συµφέροντα της µεγάλης πλειοψηφίας 
των µηχανικών που ζουν από την δουλεία τους. Τους µηχανικούς του ιδιωτικού τοµέα και τα «µπλοκάκια». Τους 
αυτοαπασχολούµενους ελευθέρους επαγγελµατίες. Τους άνεργους και καταχρεωµένους µηχανικούς. Τους νέους 
µηχανικούς. Τους µηχανικούς του δηµοσίου, των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και της εκπαίδευσης. Τους χιλιάδες 
συναδέλφους που αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν.

Για µας η παρέµβαση και οι µάχες που δίνουµε µέσα στο ΤΕΕ είναι συνέχεια των αγώνων που δίνουµε σε όλα τα 
µέτωπα. Το προηγούµενο διάστηµα βρεθήκαµε µαζί µε πολλούς συνάδελφους σε µια σειρά από µάχες:

• Αποτρέψαµε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου και στην µετατροπή του ΤΕΕ σε ένα ακόµα πιο «κλειστό» και • Αποτρέψαµε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου και στην µετατροπή του ΤΕΕ σε ένα ακόµα πιο «κλειστό» και 
αντιδηµοκρατικό µηχανισµό. Παλέψαµε για την απόσυρση του Π∆ 99/2018 για τη «ρύθµιση του επαγγέλµατος του 
µηχανικού», διαχωριζόµενοι από συντεχνιακές διαµάχες. 

• Με το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών και άλλα σωµατεία του κλάδου, διεκδικούµε Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, 
κατάργηση του δελτίου παροχής υπηρεσιών. Με τους εργαζόµενους στην ∆ΕΗ και στην ενέργεια παλεύουµε ενάντια 
στις ιδιωτικοποιήσεις. Υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα στη µητρότητα, ενάντια στις απολύσεις εγκύων 
συναδελφισσών. Παλεύουµε για τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα ενάντια στους αντιασφαλιστικούς νόµους. 

• Βρεθήκαµε στο πλευρό των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα, στο κίνηµα ενάντια στους πλειστηριασµούς. Είµαστε • Βρεθήκαµε στο πλευρό των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα, στο κίνηµα ενάντια στους πλειστηριασµούς. Είµαστε 
κοµµάτι του αγώνα ενάντια στη λεηλασία του δηµοσίου πλούτου και των κοινωνικών αγαθών, στο πλευρό των 
κατοίκων στο Ελληνικό και τις Σκουριές, αλλά και στα Άγραφα ενάντια στις ΒΑΠΕ, αγωνιζόµαστε µαζί µε τις 
συλλογικότητες κατοίκων στα Ιόνια, στην Ήπειρο, στην Κρήτη ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. 

• Μαζί µε µαχόµενες δυνάµεις του εκπαιδευτικού κινήµατος, τις αριστερές συλλογικότητες φοιτητών, τα σχήµατα • Μαζί µε µαχόµενες δυνάµεις του εκπαιδευτικού κινήµατος, τις αριστερές συλλογικότητες φοιτητών, τα σχήµατα 
της ΕΑΑΚ, αγωνιζόµαστε ενάντια στην κατάργηση του ασύλου και στα αντιεκπαιδευτικά µέτρα της κυβέρνησης Ν∆. 
Παρεµβαίνουµε ριζοσπαστικά στη συζήτηση για την παιδεία, την κατεύθυνση της έρευνας, το ρόλο της τεχνολογίας. 

• Στις µάχες για την ανατροπή των µνηµονίων και των αντιδραστικών µέτρων, ενάντια σε κάθε κυβέρνηση που τα 
εφαρµόζει. Στις µάχες ενάντια στον φασισµό και στον ρατσισµό. Θέλουµε να συµβάλλουµε σε ένα άλλο πρόγραµµα 
σχεδιασµού της παραγωγής, στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών, σε ρήξη µε τα µνηµόνια, το χρέος, τις 
πολυεθνικές και την ΕΕ. 

•  ∆ιεκδικούµε τον κοινωνικό µας ρόλο ενάντια στους νόµους της αγοράς. Απορρίπτουµε το ρόλο του µηχανικού ως •  ∆ιεκδικούµε τον κοινωνικό µας ρόλο ενάντια στους νόµους της αγοράς. Απορρίπτουµε το ρόλο του µηχανικού ως 
τοποτηρητή της εργοδοτικής αυθαιρεσίας στο εργοτάξιο, στο εργοστάσιο, ή του κράτους στην δηµόσια υπηρεσία. 
Προτάσσουµε το κριτήριο των κοινωνικών αναγκών, το ρόλο µας ως «τεχνικού» συµβούλου των κινηµάτων.  

#block_TEE- αριστερή κίνηση εργαζόµενων και άνεργων µηχανικών 



Έχουν περάσει 10 χρόνια από το ξέσπασµα της κρίσης και την επιβολή των µνηµονίων, όµως κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση συνεχίζουν το παραµύθι 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 περιθώρια παρερµηνείας. «Ανάπτυξη για όλους» Τα πρώτα δείγµατα γραφής της κυβέρνησης της Ν∆ δεν αφήνουν περιθώρια παρερµηνείας. «Ανάπτυξη για όλους» 
σηµαίνει ευνοϊκές ρυθµίσεις στους επιχειρηµατικούς οµίλους, συνεχής υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µισθούς 
πείνας, επισφαλείς σχέσεις εργασίας, πλειστηριασµούς, ιδιωτικοποιήσεις, διάλυση της ασφάλισης, παιδεία και 
υγεία µόνο για τους λίγους. Την ίδια στιγµή η κυβέρνηση της Ν∆ σε συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ εφορµά σαν 
αρπαχτικό για την πλήρη λεηλασία της ∆ΕΗ, για να εξυπηρετήσει τους µεγάλους εγχώριους -αλλά και διεθνείς- 
καπιταλιστικούς οµίλους.

Το τελευταίο διάστηµα, παρά το γεγονός ότι σηµειώνεται ανάκαµψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, στον Το τελευταίο διάστηµα, παρά το γεγονός ότι σηµειώνεται ανάκαµψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, στον 
κλάδο συνεχίζει η απληρωσιά, οι απολύσεις, ενώ η εγκυµοσύνη βρίσκεται στο στόχαστρο της εργοδοσίας. Το 
µπλοκάκι, ως δήθεν «συνεργασία» µε τους εργοδότες, διαµορφώνει ένα περιβάλλον γεµάτο ανασφάλεια. Οι 
µισθωτοί µηχανικοί, εκτός της απάνθρωπης πραγµατικότητας που βιώνουν στις εταιρείες και στα εργοστάσια 
γαλέρες, έχουν να αντιµετωπίσουν την ανεργία και τις µαζικές απολύσεις, την κακοπληρωµένη εργασία και της 
περικοπή δαπανών εις βάρος τους. Η πλειοψηφία των αυτοαπασχολούµενων έχει µετατραπεί σε 
φοροεισπράκτορες των δανειστών, µε πιστοποιητικά, νοµιµοποιήσεις αυθαιρέτων, ενώ αδυνατεί να εξοφλήσει τις φοροεισπράκτορες των δανειστών, µε πιστοποιητικά, νοµιµοποιήσεις αυθαιρέτων, ενώ αδυνατεί να εξοφλήσει τις 
ασφαλιστικές τις υποχρεώσεις. Οι νέοι µηχανικοί είναι το πειραµατόζωο των νέων εργασιακών συνθήκων 
γαλέρας, ενώ χιλιάδες αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν. 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. 

Οι καθεστωτικές παρατάξεις του ΤΕΕ στήριξαν όλες τις παραπάνω πολιτικές, προς όφελος του κατασκευαστικού 
κεφαλαίου και των ακόλουθων των µεγάλων εταιρειών, ενώ προωθούν την πλήρη αποσύνδεση πτυχίου – 
επαγγέλµατος, την ίδρυση επαγγελµατικών ταµείων και φορέων πιστοποίησης προσόντων και την απαξίωση των 
πτυχίων µας. 

Επιστροφή στην κανονικότητα µε νέο γύρο επίθεση στα δικαιώµατά µας 



Η κυβέρνηση της Ν∆ µε το «αναπτυξιακό» πολυνοµοσχέδιο θέλει να επιβάλει σηµαντικές ανατροπές υπέρ του 
κεφαλαίου, σε βάρος των εργαζόµενων, της δηµόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος. Η όποια προπαγάνδα για 
νέες θέσεις εργασίας για τους µηχανικούς συµπληρώνει έντεχνα τις µεθοδεύσεις τους για να περάσουν ανενόχλητα 
τα σχέδιά τους. Εξάλλου η «ανάπτυξή» τους πάει πακέτο µε τον εργασιακό µεσαίωνα. Για αυτό το «αναπτυξιακό» 
νοµοσχέδιο προβλέπει: Νέο χτύπηµα σε µισθούς και συλλογικές συµβάσεις, εξάπλωση της µαύρης και επισφαλούς 
εργασίας, περιστολή της συλλογικής δράσης και του δικαιώµατος στην απεργία. 

Η κυβέρνηση της Ν∆ συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούµενων κυβερνήσεων, αποθεώνει τις Η κυβέρνηση της Ν∆ συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούµενων κυβερνήσεων, αποθεώνει τις 
φαστ-τρακ επενδύσεις, την άνευ όρων διευκόλυνση των κεφαλαίου, την παραχώρηση όλου του τεχνικού έργου στις 
τράπεζες και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα απλουστεύει τη νοµοθεσία για την αδειοδότηση των 
επιχειρήσεων, επεκτείνει τον συντελεστή δόµησης στην βιοµηχανία, προχωρά στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης 
των απορριµµάτων.

Από το παραλιακό µέτωπο της Αττικής, το Ελληνικό και το λιµάνι της Cosco, µέχρι τις Σκουριές και τις Από το παραλιακό µέτωπο της Αττικής, το Ελληνικό και το λιµάνι της Cosco, µέχρι τις Σκουριές και τις 
δροµολογούµενες εξορύξεις υδρογονανθράκων σε Ήπειρο, Ιόνιο και Κρήτη, η ανάπτυξή τους καταστρέφει τις ζωές 
µας και το περιβάλλον, όπως η ιστορία έχει δείξει. 

Οι εργαζόµενοι και ο λαός έχουν κάθε συµφέρον να ανατρέψουν την πολιτική τους.
• Απόσυρση του «αναπτυξιακού» εκτρώµατος. Αυτός ο νόµος να µείνει τα χαρτιά 
• Συλλογικές σύµβασης εργασίας, ριζικές αυξήσεις στους µισθούς, άµεση επαναφορά όλων όσων µας έκλεψαν. 
Μείωση των ωρών εργασίας 35ωρο 5ήµερο 7ωρο. Επαναφορά του 13ου-14ου µισθού και σύνταξης 
• Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους. Να καταργηθούν όλοι οι νόµοι της ελαστικής εργασίας. Κανονικές • Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους. Να καταργηθούν όλοι οι νόµοι της ελαστικής εργασίας. Κανονικές 
προσλήψεις, να καταργηθεί το µπλοκάκι στην εξαρτηµένη σχέση εργασίας. Μονιµοποίηση των συµβασιούχων στο 
δηµόσιο για να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες. 
• ∆ηµοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Με συνδικάτα ελεύθερα από κράτος-κυβερνήσεις και εργοδότες. 
Καµία σκέψη για περιστολή του δικαιώµατος της απεργίας.

Ως εργαζόµενοι µηχανικοί υπερασπιζόµαστε το περιβάλλον, το δοµηµένο χώρο και το φυσικό Ως εργαζόµενοι µηχανικοί υπερασπιζόµαστε το περιβάλλον, το δοµηµένο χώρο και το φυσικό 
πλούτο από την σκοπιά των κοινωνικών αναγκών, ενάντια στα συµφέροντα του κεφαλαίου. 
Παλεύουµε για δηµόσιες υποδοµές µε κριτήριο τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Μαζί µε τις αντιστάσεις που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο, θα συµβάλουµε στη διαµόρφωση θέσεων και 
προγραµµάτων πάλης για την υπεράσπιση του δηµόσιου χώρου και τις fast track επενδύσεις. 

Η ανάπτυξή τους καταστρέφει τα εργασιακά δικαιώµατα, 
τις ζωές µας και περιβάλλον 



Με τον Νόµο Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίστηκε η αφαίµαξη µας µέσω των ασφαλιστικών εισφορών. Εκτός από 
τις τρέχουσες εισφορές (για κύρια ασφάλιση και υγεία) οι αυτοαπασχολούµενοι και οι εργαζόµενοι µε µπλοκάκι 
πληρώνουν κάθε µήνα, εισφορές επικούρησης και εφάπαξ. Έτσι ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία 
ξεζουµίζουν το εισόδηµά µας. 

Άρρηκτα δεµένες µε το ζήτηµα των εισφορών είναι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί και οι κατασχέσεις µέσω του 
ΚΕΑΟ, την ώρα που η πλειοψηφία των αυτοαπασχολούµενων µηχανικών χρωστάει στο Ταµείο. Την ίδια στιγµή 
κανένας άνεργος µηχανικός µε µπλοκάκι δεν πήρε ποτέ επίδοµα ανεργίας! 

Σήµερα η κυβέρνηση της Ν∆ επιχειρεί να αξιοποιήσει και τις αποφάσεις του ΣτΕ για τον αντιασφαλιστικό νόµο Σήµερα η κυβέρνηση της Ν∆ επιχειρεί να αξιοποιήσει και τις αποφάσεις του ΣτΕ για τον αντιασφαλιστικό νόµο 
Κατρούγκαλου, και να προχωρήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Το ΤΕΕ αποδέχεται το πλαίσιο της 
ανταποδοτικότητας και της ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήµατος. Όλα αυτά τα χρόνια τζογάρισε τις 
εισφορές µας στην Τράπεζα Αττικής και αφαίµαξε τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε. Σήµερα προετοιµάζει το έδαφος για 
ένα επαγγελµατικό ταµείο και στο απώτερο µέλλον την ιδιωτική ανταποδοτική ασφάλιση. Το κράτος θα αποσύρεται 
ολοένα και περισσότερο από την υποχρέωσή τους για συντάξεις, ενώ οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 
ετοιµάζονται να βάλουν στο χέρι τα χρήµατα των εργαζοµένων µηχανικών. ετοιµάζονται να βάλουν στο χέρι τα χρήµατα των εργαζοµένων µηχανικών. 

Ταµείο για τους ασφαλισµένους, όχι για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

• Να καταργηθεί ο νόµος Κατρούγκαλου και όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόµοι Ν∆ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ. Άµεση δραστική 
µείωση των εισφορών. Όχι στις αναδροµικές οφειλές. Ανατροπή όλων των περικοπών στις συντάξεις.
• Να επιστραφούν τα αποθεµατικά που υπεξαίρεσαν τράπεζες- εργοδότες- κράτος και οι απώλειες του 
αποθεµατικού από την Τράπεζα Αττικής. 
• Όχι στα Επαγγελµατικά Ταµεία, στην ανταποδοτικότητα και στην ιδιωτικοποίηση στην κοινωνική ασφάλιση. 
∆ηµόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. ∆ηµόσια, δωρεάν, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 
• Να ακυρωθούν όλοι οι νόµοι περί αναγκαστικών µέτρων είσπραξης. Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. Όχι σε 
πλειστηριασµούς και κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταµεία, εφορίες, τράπεζες, κ.λπ. Κανένα σπίτι στα 
χέρια κράτους τραπεζών.
• ∆ιαγραφή των χρεών των άνεργων και υποαπασχολούµενων µηχανικών. Αξιοπρεπές επίδοµα ανεργίας. 
Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών στο διάστηµα της ανεργίας. 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα στους αυτοαπασχολούµενους ανεξάρτητα από χρέη προς το ταµείο. • Ασφαλιστική ενηµερότητα στους αυτοαπασχολούµενους ανεξάρτητα από χρέη προς το ταµείο. 
Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούµενες ατοµικές οφειλές.

Ασφαλιστικό: αφαίµαξη των µηχανικών και ιδιωτικοποίηση 



Οι διοικήσεις του ΤΕΕ αποτελούν διαχρονικά εχθρικό µηχανισµό για τα συµφέροντά µας. Το ΤΕΕ µετατρέπεται όλο και 
περισσότερο σε µηχανισµό υπηρέτησης των «ανώτερων» µειοψηφικών στρωµάτων µεγαλοµηχανικών- 
εργοδοτών-µεγαλοµετόχων. Ταυτόχρονα µε την τακτική «διαίρει και βασίλευε» πυροδοτεί τις συντεχνιακές 
διαµάχες, µεταξύ των ειδικοτήτων, σε βάρος της πλειοψηφίας των µηχανικών. 

Οι παρατάξεις που έχουν διοικήσει διαχρονικά το ΤΕΕ και συγκεκριµένα η ∆ΚΜ (Ν∆), η ∆ΗΠΑΜ (Μοροπούλου), η Οι παρατάξεις που έχουν διοικήσει διαχρονικά το ΤΕΕ και συγκεκριµένα η ∆ΚΜ (Ν∆), η ∆ΗΠΑΜ (Μοροπούλου), η 
∆ΗΣΥΜ (ΚΙΝΑΛ), η Συµµαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ (ΣΥΡΙΖΑ), η ∆.Ε.Σ.Μη.-ΕλΕΜ (που στηρίζεται από τον Σπίρτζη) 
και οι παραφυάδες τους, µεθόδευσαν και παζάρεψαν την εξαθλίωσή µας, συναλλάχτηκαν και υπηρέτησαν τις 
αντιλαϊκές κυβερνήσεις και το κατασκευαστικό κεφάλαιο. 

Σήµερα, το ΤΕΕ διεκδικεί αναβαθµισµένο ρόλο στην εξέλιξη της επίθεσης ενάντια στα δικαιώµατα των εργαζόµενων 
και άνεργων µελών του.

• Παίρνει µέρος ενεργητικά στη διάλυση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Συνδιαµορφώνει τα Προεδρικά • Παίρνει µέρος ενεργητικά στη διάλυση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Συνδιαµορφώνει τα Προεδρικά 
∆ιατάγµατα διάλυσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µας. Αναλαµβάνει τον ρόλο του πιστοποιητή, του εξεταστή 
και του εκπαιδευτή όλων των βαθµίδων των τεχνικών και όχι µόνο των µηχανικών. Με τα «ειδικά επαγγελµατικά 
δικαιώµατα (ενεργειακοί επιθεωρητές, ελεγκτές δόµησης κλπ), απαξιώνει το πτυχίο µας. Προωθεί κάθε αντιλαϊκή 
ρύθµιση για το «άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων» και την «απελευθέρωση» του επαγγέλµατος του 
Μηχανικού, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του κεφαλαίου. 
• Συνέβαλλε στην κυριαρχία του δελτίου παροχής υπηρεσιών. Συναίνεσε στην κατάργηση των Συλλογικών • Συνέβαλλε στην κυριαρχία του δελτίου παροχής υπηρεσιών. Συναίνεσε στην κατάργηση των Συλλογικών 
Συµβάσεων Εργασίας, των ελάχιστων αµοιβών, στις ιδιωτικοποιήσεις. 
• Σε απόλυτη συνεργασία µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σπίρτζη έστησε την µπίζνα της e-Πολεοδοµία, µε την οποία 
προωθείται η κατάργηση του πολεοδοµικού ελέγχου και η µεταφορά όλης της ευθύνης στους 
αυτοαπασχολούµενους µηχανικούς. Το ΤΕΕ µετατρέπεται πλέον σε µια εταιρεία που πουλά υπηρεσίες στα µέλη της, 
τα οποία θα τις αγοράζουν υποχρεωτικά αν θέλουν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελµα. 
• Σχεδιάζει την µετατροπή του ΤΜΕ∆Ε σε επαγγελµατικό ταµείο σε συνεργασία µε ασφαλιστικές εταιρείες, και • Σχεδιάζει την µετατροπή του ΤΜΕ∆Ε σε επαγγελµατικό ταµείο σε συνεργασία µε ασφαλιστικές εταιρείες, και 
ετοιµάζεται να «ξοδέψει» τις εισφορές των µηχανικών, όπως έκανε και µε την Τράπεζα Αττικής.
• Προώθησε µια σειρά αντεργατικών ρυθµίσεων όπως οι νόµοι για τα αυθαίρετα και η άρση σειράς 
πολεοδοµικών-περιβαλλοντικών διατάξεων. Εµπλέκεται ολοένα και περισσότερο στα επενδυτικά και αναπτυξιακά 
πλάνα των κυβερνήσεων και της ΕΕ. 

Πρόσφατα η κυβέρνηση της Ν∆ µε τροπολογία αύξησε την θητεία των οργάνων του ΤΕΕ σε 4 χρόνια (από 3), την Πρόσφατα η κυβέρνηση της Ν∆ µε τροπολογία αύξησε την θητεία των οργάνων του ΤΕΕ σε 4 χρόνια (από 3), την 
µείωση των εκλογικών τµηµάτων, αποκλείοντας µηχανικούς από την εκλογική διαδικασία. Έτσι επιχειρεί να 
µετατρέψει το ΤΕΕ σε έναν ακόµα πιο κλειστό και αντιδηµοκρατικό µηχανικό, αλλά περισσότερο αποτελεσµατικό 
ενάντια στα δικαιώµατα µας. 

Το ΤΕΕ απέναντί µας



Η προσπάθεια του ΤΕΕ, των ΣτασινούΡΠΜ– Μωροπούλου-Σπίρτζη και όλων των κυριάρχων παρατάξεων για 
κατάργηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών, περνάει και µέσα από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 
99/2018 µε τίτλο «Ρύθµιση του επαγγέλµατος του µηχανικού µε καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων για 
κάθε ειδικότητα». Βασικός στόχος του Π∆ είναι ο καθορισµός των ειδικοτήτων, η περιγραφή του αντικειµένου τους 
(«επαγγελµατικά περιγράµµατα») και η κατάτµησή κάθε επιστηµονικού –επαγγελµατικού αντικειµένου σε 
επιµέρους «δραστηριότητες». 

Το επόµενο βήµα είναι Το επόµενο βήµα είναι η απόσπαση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων από τα πτυχία και η 
εξατοµικευµένη «διαβαθµισµένη πρόσβαση» σε ένα µόνο τµήµα αυτών. Πρόσβαση που θα γίνεται 
µε επί πληρωµή σεµινάρια, καταρτίσεις, εξετάσεις πιστοποίησης,- ξεκινώντας από τις αυστηρές 
εξετάσεις εγγραφής στο ΤΕΕ - και κυρίως από την απόδειξη εµπειρίας µέσα από ένα νέο µητρώο 
τεχνικών έργων. 

Σε σύµπλευση µε το Π∆99/2018 κινούνται οι αλλαγές που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και νόµος Γραβλόγλου στην Πολυτεχνική Σε σύµπλευση µε το Π∆99/2018 κινούνται οι αλλαγές που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και νόµος Γραβλόγλου στην Πολυτεχνική 
εκπαίδευση, ενώ η κυβέρνηση της Ν∆ προετοιµάζει νοµοσχέδιο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε νέες 
αντιδραστικές αλλαγές. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση σχεδιάζει την αναγνώριση της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των 
κολεγίων µε τα πολυτεχνεία.

Η υλοποίηση των σχεδίων αυτών, θα καταστήσει τους νέους αποφοίτους «δόκιµους µηχανικούς» µε µηδενικά Η υλοποίηση των σχεδίων αυτών, θα καταστήσει τους νέους αποφοίτους «δόκιµους µηχανικούς» µε µηδενικά 
επαγγελµατικά δικαιώµατα, ενώ για το σύνολο των µηχανικών το πτυχίο θα αποκοµµένο από τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα. Το επάγγελµα του µηχανικού όχι µόνο δεν ανοίγει αλλά θα «κλείνει». Τα πραγµατικά «επαγγελµατικά 
δικαιώµατα» θα καθορίζονται από την κυβέρνηση και την ΕΕ µε τις νοµοθετικές παρεµβάσεις και βέβαια από το ΤΕΕ 
και τους εργοδότες που θα αναλαµβάνουν ρόλο πιστοποιητή.

• Ενάντια στην διάλυση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Καµιά διάσπαση των πτυχίων βάσει ειδικεύσεων, 
καταρτίσεων, πιστοποιήσεων, εξετάσεων. Κατάργηση των εξετάσεων άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος. 
• Απόσυρση του Π∆ 99/2018 για τη «ρύθµιση του επαγγέλµατος του µηχανικού». Όχι στο µητρώο ιδιωτικών έργων. • Απόσυρση του Π∆ 99/2018 για τη «ρύθµιση του επαγγέλµατος του µηχανικού». Όχι στο µητρώο ιδιωτικών έργων. 
Καµία σκέψη για την εφαρµογή καθεστώτος «δόκιµου» / «ασκούµενου» µηχανικού µε «µηδενικό πτυχίο».
• Όχι στην οδηγία Μπολόνια, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Επαγγελµατικών Προσόντων. Απειθαρχία στις οδηγίες της ΕΕ! Όχι στην αναγνώριση της επαγγελµατικής 
ισοδυναµίας των κολεγίων µε τα πολυτεχνεία.
• Ένα ενιαίο 5ετές πτυχίο ανά γνωστικό αντικείµενο, µε πλήρη επαγγελµατικά δικαιώµατα σε αυτό. Ενιαία • Ένα ενιαίο 5ετές πτυχίο ανά γνωστικό αντικείµενο, µε πλήρη επαγγελµατικά δικαιώµατα σε αυτό. Ενιαία 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, δηµόσια, δωρεάν. Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης χωρίς 
ταξικούς φραγµούς. 

Ενάντια στην διάλυση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 



Η άσφαιρη διαµαρτυρία και η εκλογική εξαργύρωση από την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΚΚΕ 
Το ΚΚΕ-ΠΑΜΕ ενώ ελέγχει µεγάλα συνδικάτα και είναι πρώτη δύναµη στο ΕΚΑ, δεν συµβάλλει στις αναγκαίες 
κινητοποιήσεις για την απόκρουση της επίθεσης. Αντίθετα, υποχωρεί διαρκώς και αποδέχεται τον σχεδιασµό 
εκτόνωσης και αποκλιµάκωσης της «συνδικαλιστικής µαφίας» της ΓΣΕΕ. Ισχυρίζεται ότι στοχεύει τον πραγµατικό 
αντίπαλο, όµως, µε άσφαιρα πυρά δεν οικοδοµούνται όροι ενός νικηφόρου ταξικού εργατικού κινήµατος.

Στον κλάδο δεν συµβάλλει σε όρους πάλης για την ανατροπή της επίθεσης, ενώ εξαπολύει επίθεση και λάσπη σε Στον κλάδο δεν συµβάλλει σε όρους πάλης για την ανατροπή της επίθεσης, ενώ εξαπολύει επίθεση και λάσπη σε 
όποια δύναµη κινείται σε ριζοσπαστική ανατρεπτική κατεύθυνση, υπονοµεύοντας την ανάπτυξη ενωτικών ταξικών 
αγώνων. ∆εν επιδιώκει την κοινή δράση, ούτε καν ανάµεσα στο Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών και στο Συνδικάτο 
Οικοδόµων. 

Συνολικά, έχει εξοβελίσει τους πολιτικούς στόχους από το οπλοστάσιο του εργατικού κινήµατος και αρνείται τη 
συµβολή του σε ένα κίνηµα ρήξης µε τις κυβερνήσεις και την ΕΕ. Σε όλες τις στιγµές ανόδου του κινήµατος 
λειτούργησε σταθεροποιητικά προς την εκάστοτε υπάρχουσα κατάσταση.

Η διαχείριση και ο συντεχνιασµός δυνάµεων της ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.Η διαχείριση και ο συντεχνιασµός δυνάµεων της ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.
∆υνάµεις εντός της ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. (δυνάµεις της ΛΑΕ κ.ά.) έχουν σφραγίσει για δεκαετίες τη δράση τους µε µια ∆υνάµεις εντός της ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. (δυνάµεις της ΛΑΕ κ.ά.) έχουν σφραγίσει για δεκαετίες τη δράση τους µε µια 
συντηρητική, διαχειριστική λογική στο ΤΕΕ. Υπηρετούν µια συντεχνιακή αντίληψη που υποδαυλίζει τον «εµφύλιο» 
εντός των πληττόµενων µηχανικών, ακόµα και µε προσφυγές στο ΣτΕ, όπως στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Πρόκειται 
για δυνάµεις που διαρκώς κινούνται στη λογική του µικρότερου κακού χωρίς να αναγνωρίζουν την ανάγκη ενός 
πολιτικού σχεδίου ανατροπής. Στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στηρίζουν ψηφίσµατα µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και µε 
την ∆ΚΜ, µε την ψευδαίσθηση ότι έτσι µπορούν να στρέψουν το ΤΕΕ υπέρ των συµφερόντων της πλειοψηφίας των 
µηχανικών.

∆υνάµεις της ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. είναι πρώτη δύναµη στην ΕΜ∆Υ∆ΑΣ (µηχανικοί του ∆ηµοσίου), σε κοινή παράταξη µε ∆υνάµεις της ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. είναι πρώτη δύναµη στην ΕΜ∆Υ∆ΑΣ (µηχανικοί του ∆ηµοσίου), σε κοινή παράταξη µε 
δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ και συµµετέχουν σε κοινό προεδρείο µε ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ. Στην 5ετία διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 
πέταξαν λευκή πετσέτα, περιορίζοντας τις διεκδικήσεις στις διαπραγµατεύσεις για κάποια επιδόµατα.

Αρνούµαστε τα προσχηµατικά προεκλογικά καλέσµατα «ενότητας» και το κουκούλωµα των υπαρκτών διαφορών, Αρνούµαστε τα προσχηµατικά προεκλογικά καλέσµατα «ενότητας» και το κουκούλωµα των υπαρκτών διαφορών, 
που δεν προωθούν την ανατρεπτική συµπόρευση. Στεκόµαστε αντιµέτωποι µε τον ενδοαριστερό εµφύλιο. Παρά τις 
διαφορές, στο παρελθόν αλλά και τώρα, επιδιώκουµε την κοινή δράση ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ και ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
του ΤΕΕ. Με την πεποίθηση ότι η ανατροπή των βάρβαρων πολιτικών πρώτα και κύρια υλοποιείται 
στις κινητοποιήσεις και στους αγώνες που έχουµε µπροστά µας.

∆εν µας ταιριάζουν!



Η δική µας απάντηση είναι στο αντίποδα της συνήθης πρακτικής του λόµπινγκ, στην οποία επιδίδονται οι 
καθεστωτικές παρατάξεις του ΤΕΕ. Η παρέµβασή µας διαχωρίζεται από συντεχνιακές λογικές, από λογικές 
«διόρθωσης από τα αριστερά» ή λογικές του «λιγότερο κακού» και έχει σαφές αντισυνδιαχειριστικό στίγµα και 
πρακτικές. Προτάσσουµε τον κοινό αγώνα των εργαζόµενων, άνεργων και αυτοαπασχολούµενων 
µηχανικών ενάντια στις αναδιαρθρώσεις που οδηγούν στην καταστροφή των αυτοαπασχολούµενων 
και στην κατεδάφιση των δικαιωµάτων της µισθωτής εργασίας. 

Το #block_TEE συµµετέχει στις εκλογές του ΤΕΕ, για να αναδείξει ότι υπάρχει ένας άλλος δρόµος υπέρ των Το #block_TEE συµµετέχει στις εκλογές του ΤΕΕ, για να αναδείξει ότι υπάρχει ένας άλλος δρόµος υπέρ των 
εργατικών συµφερόντων. ∆εν προσβλέπουµε σε µια καλύτερη διοίκηση του ΤΕΕ. ∆εν ζητάµε απλώς ψήφο για να 
είµαστε η αριστερή αντιπολίτευση. Ζητάµε ψήφο µπλοκαρίσµατος µιας ∆ιοίκησης και ενός µηχανισµού που 
στέκονται εχθρικά απέναντί µας. Η παρέµβαση µας σφραγίζεται από την λογική ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ του 
ΤΕΕ. 

ΕΝΤΟΣΕΝΤΟΣ κινούµαστε αντιπαραθετικά και αποκαλυπτικά για τον αντιδραστικό ρόλο του ΤΕΕ, για την υπεράσπιση των 
συµφερόντων µας. Είµαστε η φωνή των εργαζοµένων και ανέργων µηχανικών, ενάντια στα συµφέροντα εκείνων 
των µηχανικών που στρατεύονται πίσω από την κοινωνική συµµαχία του Κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κυβερνήσεων.

ΕΚΤΟΣ οργανώνοντας τη θιγόµενη πλειοψηφία των µηχανικών αυτοτελώς σε σωµατεία και συλλόγους, για να 
έχουν δικές τους µορφές έκφρασης, διεκδίκησης αλλά και επιστηµονικής τεκµηρίωσης των αιτηµάτων πάλης.

ΕΝΑΝΤΙΟΝΕΝΑΝΤΙΟΝ για να µπλοκάρουµε το ΤΕΕ και να ακυρώνουµε κάθε αντεργατική απόφαση και κάθε απόπειρα 
χειροτέρευσης σε βάρος της πλειοψηφίας των µηχανικών

∆εν γινόµαστε γρανάζι του συστήµατος ΤΕΕ. Παλεύουµε για το µπλοκάρισµα κάθε αντεργατικής προσπάθειας, µέσα ∆εν γινόµαστε γρανάζι του συστήµατος ΤΕΕ. Παλεύουµε για το µπλοκάρισµα κάθε αντεργατικής προσπάθειας, µέσα 
κυρίως, από την ενεργοποίηση του µαζικού κινήµατος. Εξάλλου ρωγµές, υπήρξαν µόνο κάτω από την κινητοποίηση 
των πληττόµενων µηχανικών που µε τη µαχητική τους παρουσία επέβαλαν τη θέλησή τους. Πρόσφατο παράδειγµα 
ήταν το µπλοκάρισµα του θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ. Έτσι, οργανώσαµε και συµµετείχαµε σε µαζικές 
κινητοποιήσεις στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, αλλά και έξω από την Βουλή, όπου επιχειρήθηκε να συνεδριάσει η 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, προκειµένου να αποφασίσουν κεκλεισµένων των θυρών. Με τον αγώνα µας, προς το 
παρόν, µπλοκάραµε το νέο θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ που κινείται σε αντιδραστική κατεύθυνση. παρόν, µπλοκάραµε το νέο θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ που κινείται σε αντιδραστική κατεύθυνση. 

Για µια µαχητική και ανατρεπτική παρέµβαση 
ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ-ΕΝΑΝΤΙΟΝ του ΤΕΕ 

Στηρίζουµε #block_tee



Πιστεύουµε ότι µπορεί να ανατραπεί η ευρωµνηµονιακή κόλαση, µε τον ανυποχώρητο αγώνα των εργαζόµενων και 
της νεολαίας. Σε πείσµα όλων όσοι προσπαθούν να µας πείσουν ότι στην εποχή µας οι εξεγέρσεις είναι ουτοπία, οι 
λαοί και η νεολαία σε πολλές χώρες του κόσµου, έχουν βαλθεί να τους διαψεύσουν. 

Παλεύουµε για την ανάπτυξη ενός εργατικού κινήµατος που θα βάζει µπροστά τα εργατικά δικαιώµατα. Σε Παλεύουµε για την ανάπτυξη ενός εργατικού κινήµατος που θα βάζει µπροστά τα εργατικά δικαιώµατα. Σε 
σύγκρουση µε τις δυνάµεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισµού σε ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ, που αποτελεί βασικό 
στυλοβάτη του κεφαλαίου. Θεωρούµε πως η αξιοπρεπής ζωή των πληττόµενων µηχανικών και όλου του κόσµου της 
εργασίας περνά µέσα από βαθιές πολιτικές ανατροπές, κόντρα στην κυβέρνηση της Ν∆ και στην συναινετική 
«αντιπολίτευσης» του ΣΥΡΙΖΑ. Πως η ριζική βελτίωση της θέσης µας προϋποθέτει το ξήλωµα του αντιδραστικού 
ευρωµνηµονιακού καθεστώτος σε ρήξη µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου, τους δανειστές και την ΕΕ. 

Να µη γίνουµε δούλοι του συγχρόνου µεσαίωνα!

• Αν θέλουµε να πάρουµε πίσω όσα µας έκλεψαν τα χρόνια των µνηµονίων, πρέπει να παλέψουµε ενάντια στα • Αν θέλουµε να πάρουµε πίσω όσα µας έκλεψαν τα χρόνια των µνηµονίων, πρέπει να παλέψουµε ενάντια στα 
αιµατηρά πλεονάσµατα, για να καταργηθούν όλα τα Μνηµόνια (και οι 714 µνηµονιακοί εφαρµοστικοί νόµων), για 
έξοδο από το σφαγείο του Ευρώ και της ΕΕ. 
• Αν θέλουµε δηµόσια έργα προς όφελος του λαού, παιδεία, υγεία, πολιτισµό, πρέπει να διαγράψουµε το 
τοκογλυφικό ο χρέος, που δεν οφείλουµε να αποπληρώσουµε, επειδή δεν το δηµιουργήσαµε εµείς. 
• Αν θέλουµε να σωθεί το σπίτι µας από τους πλειστηριασµούς, πρέπει να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες και να 
διαγραφούν τα χρέη των φτωχών και των ανέργων. 
• Αν θέλουµε να βρουν δουλειά οι άνεργοι και οι νέοι, πρέπει να µειωθούν οι ώρες δουλειάς και τα χρόνια για την • Αν θέλουµε να βρουν δουλειά οι άνεργοι και οι νέοι, πρέπει να µειωθούν οι ώρες δουλειάς και τα χρόνια για την 
συνταξιοδότηση, να εθνικοποιηθούν χωρίς αποζηµίωση, µε εργατικό και λαϊκό έλεγχο οι επιχειρήσεις που 
ιδιωτικοποιήθηκαν, αλλά και να δουλέψουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, τα εργοστάσια που κλείνουν οι καπιταλιστές.
• Αν θέλουµε ελεύθερους δηµόσιους χώρους πρέπει να παλέψουµε ενάντια περιβαλλοντική καταστροφή, που 
φέρνει η καπιταλιστική ανάπτυξη και η υποταγή των πάντων στην κερδοφορία του κεφαλαίου.
• Αν θέλουµε ειρήνη στην περιοχή, πρέπει να παλέψουµε ενάντια στον ιµπεριαλισµό, το ΝΑΤΟ, τις βάσεις, τον 
ευρωστρατό και τον εθνικισµό.
• Αν θέλουµε δηµοκρατικά δικαιώµατα και ελευθερίες πρέπει να παλέψουµε ενάντια στον φασισµό, τον ρατσισµό, • Αν θέλουµε δηµοκρατικά δικαιώµατα και ελευθερίες πρέπει να παλέψουµε ενάντια στον φασισµό, τον ρατσισµό, 
την κρατική καταστολή.
• Αν θέλουµε να µην µείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύµα, πρέπει να παλέψουµε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ, 
για αποκλειστικά δηµόσια ιδιοκτησία στον τοµέα της ενέργειας, µε εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. 

Ο κινητήριος µοχλός της ιστορίας είµαστε εµείς!



ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ #block_tee, 

αριστερή κίνηση εργαζοµένων & άνεργων µηχανικών

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΥΓΟΥΣΤΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  ΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΗλΜ
ΚΑΛΟΥ∆ΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΗλΜ
ΜΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  ΑΜ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ  ΜΜ
ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΜΣΕΦΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΜ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΜ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΑΣΠΑΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΜ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΜ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜ
ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΜ
ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜ
ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΜ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΜ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΖΩΗ ΑΜ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΜ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΜ
ΠΑΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΜΠΑΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΜ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ
ΠΟΡΤΕΣΗ ΣΤΕΛΑ ΑΜ
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΜ
ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΜ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΜΟΛΟΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΜ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΜ
ΡΟΖΑΝΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΜ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΜ

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΜ
ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΜ
ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΚΛΗ ΠΜΒΛΑΧΟΥ ΘΕΚΛΗ ΠΜ
ΓΚΟΝΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΜ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΜ
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΜ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΜΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΜ

ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ
ΠΑΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΜ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΜλΜ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΜ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΜ
ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΜΠΕΡΠΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΜ
ΠΕΤΑΣΗ ∆ΑΝΑΗ ΑΜ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΜ
ΡΟΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜ
ΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΜ
ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΜ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΜ
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΜΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΜ
ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΗΜ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜ
ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΑΜ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΜ
ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΜ
ΤΣΑ∆ΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ
ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ
ΦΑΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜ
ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜλΜ
ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΜ
ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜλΜ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜλΜ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ  ΠΜ
ΑΝΤΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   ΑΜ
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΗΜ
∆ΕΣΠΟΤΙ∆ΗΣ ΙΑΣΩΝ  ΑΜ
ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  ΑΜ
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΜΜ
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΗΜΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΗΜ
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΧΜ
ΛΟΥΚΡΗ ∆ΩΡΟΘΕΑ  ΑΜ
ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  ΜΜ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ  ΑΜ
ΠΑΠΟΥΛΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΠΜ
ΡΑΠΤΗΣ ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠ∆
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  ΜλΜΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  ΜλΜ
ΤΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  ΠΜ
ΤΣΕΛΕΠΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   AM
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ  ΑΜ
ΧΡΙΣΤΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΜ

Για την 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
Α∆ΡΑΚΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) ΧΜ
ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΜ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΤΜΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΤΜ
ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΜ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΜ
ΒΑΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜ
ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ
ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΛ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΛ
∆ΕΒΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΜ
∆ΕΣΗ-ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΑΜ
∆ΗΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΜ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΜ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ
∆ΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΜ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ – ΒΡΕΤΟΥ ΦΑΝΗ ΧΜΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ – ΒΡΕΤΟΥ ΦΑΝΗ ΧΜ
ΙΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜλΜ
ΚΑΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜ
ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΜ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΜ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜλΜ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΜΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΜ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΜ
ΚΛΑ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜλΜ
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) ΠΜ
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΜ
ΚΟΝΤΟΠΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΜ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜλΜ
ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ
ΚΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΜ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜλΜ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ ΜΜ
ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΗΡΩ ΜΜ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΜ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΜ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) ΑΜΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) ΑΜ
ΜΑΥΡΟ∆ΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΜ
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜλΜ
ΜΕΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΜ
ΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜλΜ
ΜΠΛΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜλΜ



ΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-ΑΙΑΣ 
ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
στηρίζουµε ΜΑΧΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΒΡΥΖΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΟΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ 
ΣΩΤΗΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Στηρίζουµε ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
(ΑΧΜΜΕΤ)
ΒΑΪ∆ΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΡΑ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
στηρίζουµε ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΩΝ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ
ΚΟΤΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΟΜΜΥ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΙΝΑΡ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΛΙΝΑΡ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΒΙΛΥ
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ – ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Στηρίζουµε ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ Στηρίζουµε ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ)
ΚΡΙΘΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ)ΚΡΙΘΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ)
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΥΨΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
στηρίζουµε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
ΦΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
στηρίζουµε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΗ ΒΑΣΩ
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΙΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
στηρίζουµε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) 
ΛΙΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) 
ΜΑΛΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΛΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΝΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
στηρίζουµε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΑΡ∆ΑΒΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ 
∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΗΝΑ 

ΝΑΥΠΗΓ0Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΝΑΥΠΗΓ0Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
στηρίζουµε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ‘

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
στηρίζουµε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΜ
ΚΡΙΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΜ
ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜοΠ
ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΜ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
ΒΑΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜ

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
∆ΡΟΣΟΥ ΞΕΝΗ ΧΜ
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΜ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΜ
ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΜ
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΜ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MΠ

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΤΜ

ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
#block_ΤΕΕ Αριστερή Κίνηση 
Εργαζοµένων & Ανέργων Μηχανικών
ΒΛΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ∆ΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
στηρίζουµε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στηρίζουµε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΒΛΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΕΠΗ ΆΛΚΗΣΤΙΣΠΡΕΠΗ ΆΛΚΗΣΤΙΣ
ΧΑΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ)


