
Η κατάσταση που αντιµετωπίζουµε οι νέοι µηχανικοί σήµερα στην αγορά εργασίας απέχει κατά πολύ από αυτά που 
ονειρευόµασταν όταν ξεκινούσαµε τις σπουδές µας στον κλάδο. Όσοι ξεκινήσαµε να εργαζόµαστε στην περίοδο της 
κρίσης είδαµε τα δικαιώµατά µας να τσακίζονται, την καθηµερινότητά µας να γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. 
Βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε την ανεργία, µε ελαστικά ωράρια και απλήρωτες υπερωρίες, µισθούς συχνά κάτω από 
τον υποκατώτατο µισθό αδυνατώντας να πληρώσουµε τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, ασφυχτικά deadlines,  
καθυστέρηση ή µη καταβολή των δεδουλευµένων αλλά και αντιµέτωπες µε απολύσεις όταν µείναµε έγκυες. Όλα 
αυτά αποτελούν καθηµερινότητα για τη νέα γενιά των συναδέλφων µας και δε θυµίζει τίποτα από το «πάλαι ποτέ» 
επάγγελµα του µηχανικού. Μεγάλο ποσοστό των νέων µηχανικών δουλεύουν µε µπλοκάκι και βαφτίζονται 
ελεύθεροι επαγγελµατίες και συνεργάτες, ενώ στην ουσία έχουν εξαρτηµένη σχέση εργασίας. Πολλοί, από την άλλη 
µεριά, αναγκάζονται να πάρουν το δρόµο της µετανάστευσης αναζητώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς. 

∆έκα χρόνια µετά την κρίση µπορεί κυβέρνηση της Ν∆ και η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ να µιλούν για success story, 
πατάνε όµως πάνω στο αίµα της εργασίας µας και δε διστάζουν να περνούν το πολυνοµοσχέδιο που θα φέρει σε 
ακόµα χειρότερη θέση όλο τον κόσµο της εργασίας και τους εργαζόµενους µηχανικούς. 

3 Νοέµβρη 2019
εκλογές ΤΕΕ: 

Να µπλοκάρουµε τα σχέδια τους!

Νέες-νέοι µηχανικοί στον αγώνα 
για τα δικαιώµατά µας!

Το ΤΕΕ µας γυρίζει την πλάτη
Σ΄ αυτό το πλαίσιο το ΤΕΕ όχι µόνο δεν επιχείρησε να 
διασφαλίσει τα δικαιώµατα των µηχανικών που ζουν 
από την εργασία τους αλλά όλο και περισσότερο 
µετατρέπεται σε µηχανισµό που εξυπηρετεί τους 
µεγαλοµηχανικούς και το κατασκευαστικό κεφάλαιο 
διεκδικώντας αναβαθµισµένο ρόλο στην εξελισσόµενη 
επίθεση προς τον κόσµο της εργασίας. ∆ιαχρονικά οι 
διοικήσεις του 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) µεθόδευσαν την 
εξαθλίωσή µας, συναλλάχτηκαν και υπηρέτησαν τις 
αντιλαϊκές κυβερνήσεις. 
Για εµάς είναι ξεκάθαρο πως το ΤΕΕ δεν αποτελεί 
κάποιον εγγυητή των δικαιωµάτων µας. Γι΄ αυτό και 
συχνά η ενασχόληση των νέων συνάδελφων µε αυτό, 
περιορίζεται στην εξέταση για την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος ή και ούτε καν σε αυτή αν δεν είναι 
απαραίτητο. Όσοι βρίσκουν εργασία, προσπαθούν να 
διασφαλίσουν τα προς το ζην, ακόµα κι αν δηλωθούν 
ως µισθωτοί υπάλληλοι γραφείου και όχι µηχανικοί 
(εξασφαλίζοντας έτσι 13ο-14ο µισθό, άδειες, επιδόµατα). 
Όλοι γνωρίζουµε ότι η εργασία µε ∆ΠΥ-µπλοκάκι µας 
αφήνει απροστάτευτους, -ες απέναντι σε κάθε αφεντικό. 
Τη στιγµή που δεν υπάρχει Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας στον κλάδο, και η σφραγίδα του νοµοθετικά 
κατοχυρωµένου επαγγέλµατος θα αφορά όλο και 
λιγότερους (µέσω της διάλυσης των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων) η νέοι δε βασιζόµαστε στις «ανεµικές» 
τωρινές κατοχυρώσεις του ΤΕΕ για να εργαστούµε.

Πιο συγκεκριµένα:

// Το ΤΕΕ συµβάλλει στη διάλυση των επαγγελµατικών 
µας δικαιωµάτων µέσω του νέου Προεδρικού 
∆ιατάγµατος για τη «ρύθµιση του επαγγέλµατος του 
µηχανικού» το οποίο ενσωµατώνει µεγάλο κοµµάτι της 
αντιδραστικής πολιτικής της ΕΕ στην καταπάτηση των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Με το νέο Π∆ το πτυχίο 
δε θα έχει ιδιαίτερη ισχύ και ο νέος µηχανικός θα 
αναγκάζεται να κυνηγάει τις επανακαταρτίσεις και 
πιστοποιήσεις του ΤΕΕ (µε το αζηµίωτο πάντα), ώστε να 
συνεχίσει να ασκεί το επάγγελµα. Ενεργειακοί 
επιθεωρητές, ο πιστοποιηµένος «κτηµατολόγος» και 
τόσες άλλες περιπτώσεις που φυτρώνουν συνεχώς, 
δείχνουν τον δρόµο.

// Το ΤΕΕ συνέβαλε στην εδραίωση του ∆ελτίου 
Παροχής Υπηρεσιών (µπλοκάκι), στην κατάργηση των 
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, στις µειώσεις 
µισθών

// Το ΤΕΕ µετατρέπεται σε έναν φορέα που θα πουλά 
υπηρεσίες και τα µέλη του θα αναγκάζονται να 
αγοράζουν, ώστε να συνεχίσουν να δουλεύουν όπως 
συµβαίνει µε την εφαρµογή του e-πολεοδοµία, την οποία  
κατασκεύασε και λειτουργεί το ΤΕΕ. 

// 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.



Στις 3 Νοέµβρη ο κόσµος της εργασίας στηρίζει #block_TEE! 
Στο block-TEE συµµετέχουµε µηχανικοί που ζούµε από την εργασίας µας, µισθωτοί, εργαζόµενοι µε «µπλοκάκι, 
αυτοαπασχολούµενοι και άνεργοι µηχανικοί. Έχουµε βρεθεί στους δρόµους και στις µάχες ενάντια στην αντιλαϊκή 
πολιτική των κυβερνήσεων,  στους αγώνες µέσα από τα σωµατεία των εργαζοµένων όπως είναι το Σωµατείο 
Μισθωτών Τεχνικών.  Το υποκείµενο της πολιτικής µας παρέµβασης δεν είναι η αταξική κατηγορία «µηχανικός», η 
οποία περιλαµβάνει άνεργους, εργαζόµενους αλλά και εργοδότες, αλλά οι µηχανικοί και τεχνικοί που ζουν ή 
προσπαθούν να ζήσουν από τη δουλειά τους, οι οποίοι έχουν κοινά συµφέροντα ενάντια στην εργοδοσία του κλάδου 
και τις µεγάλες τεχνικές εταιρείες. Έχουµε παλέψει από κοινού ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τις απολύσεις, 
για την υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων.  Για µας η µάχη εντός εκτός και εναντίον του ΤΕΕ αποτελεί συνέχεια του 
αγώνα µας για να πάρουµε πίσω όσα µας πήραν τα τελευταία χρόνια, για να διεκδικήσουµε τα δικαιώµατά µας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο όλο το προηγούµενο διάστηµα οργανώσαµε και συµµετείχαµε σε µαζικές και αποτελεσµατικές 
παρεµβάσεις ενάντια στην αλλαγή του θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ που θα το µετέτρεπαν σε έναν ακόµα πιο 
«κλειστό» και αντιδηµοκρατικό µηχανισµό, ενάντια στη διάλυση των πτυχίων µε τα νέα Π∆, στη µεγαλύτερη 
πρόσδεση του ΤΕΕ στο κράτος, στην ΕΕ και στο κεφάλαιο.

Στις εκλογές δε διεκδικούµε µια καλύτερη θέση αντιπολίτευσης εντός ΤΕΕ, δε διεκδικούµε µια «καλύτερη» διοίκηση. 
Για µας το ΤΕΕ αποτελεί ξεκάθαρα σύµβουλο του κράτους εξυπηρετώντας τα συµφέροντα µεγάλων 
κατασκευαστικών εταιριών του κλάδου κόντρα στους εργαζόµενους µηχανικούς και µετατρέπεται σε µια «κρατική 
εταιρία» που πουλάει πιστοποιήσεις και υπηρεσίες στα µέλη της. Από αυτή τη σκοπιά, είναι σηµαντικό να µαυρίσουµε 
τις παρατάξεις που συµµετείχαν στις προηγούµενες διοικήσεις συµβάλλοντας στην αντιλαϊκή επίθεση. 
Συµµετέχουµε στις εκλογές για να αναδείξουµε ότι υπάρχει άλλος δρόµος υπέρ των εργατικών συµφερόντων! 
Ζητάµε ψήφο µπλοκαρίσµατος µιας ∆ιοίκησης και ενός µηχανισµού που στέκονται εχθρικά απέναντί µας. Στις 
εκλογές ζητάµε να αναδειχθεί ο κόσµος της εργασίας που θα παλέψει για τα εργατικά συµφέροντα, που θα κινηθεί 
αντιπαραθετικά και αποκαλυπτικό ως προς τον ρόλο του ΤΕΕ και θα µπλοκάρει συνολικά αυτό  τον αντιδραστικό 
µηχανισµό! Σε αντίθεση µε τη συνήθη πρακτική του lobbying που προτάσσουν εντός ΤΕΕ οι καθεστωτικές παρατάξεις 
εµείς προτάσσουµε τον αγώνα των εργαζοµένων και των ανέργων ενάντια στις αντεργατικές αναδιαρθρώσεις!

∆ε θέλουµε να µεταναστεύσουµε! Θέλουµε να δουλέψουµε στον τόπο µας!
// 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.


