
Στηρίζουμε - Ψηφίζουμε

Μαυρίζουμε τις καθεστωτικές παρατάξεις και τους «εκπρόσωπους» των παζαριών και της υποταγής.

Στέλνουμε μήνυμα ανατροπής σε κυβέρνηση - Ευρωπαϊκή Ένωση – εργοδοσία. 

#Blockάρουμε τις διοικήσεις και τους μηχανισμούς σε ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ γιατί στέκονται απέναντί μας.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ | 20 ΝΟΕΜΒΡΗ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ με εργαλείο τα μνημόνια, εφαρμόζει πιστά τα αντιδραστικά μέτρα που έχει ανάγκη το Κεφαλαίο και 
η ΕΕ. Προχωρά στις μεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας, ενώ οι πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών αυξάνονται 
ραγδαία. Το επόμενο διάστημα θέλει να καταργήσει τα εναπομείναντα εργασιακά δικαιώματα και να απαγορεύσει τους εργατικούς 
αγώνες.

Για τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους μηχανικούς η πραγματικότητα είναι γνωστή:
Οι μηχανικοί του ιδιωτικού τομέα βιώνουν την ανασφάλεια και την εργοδοτική τρομοκρατία, υπό την απειλή της απόλυσης. Η 
εργοδοσία του κλάδου είναι ο μεγάλος κερδισμένος, μέσω της επιβολής του δελτίου παροχής υπηρεσιών, των προγραμμάτων 
ανακύκλωσης της ανεργίας (voucher κλπ), της απλήρωτης εργασίας. 
Οι αυτοαπασχολούμενοι μετατρέπονται σε φοροεισπράκτορες, ενώ τα «μεροκάματα» των αυθαιρέτων και των ενεργειακών 
πιστοποιητικών δεν φτάνουν ούτε για τα πάγια έξοδα ενός γραφείου.
Οι άνεργοι και καταχρεωμένοι μηχανικοί είναι πλέον αμέτρητοι και αποτελούν το πιο πληττόμενο κομμάτι του κλάδου.
Οι νέοι μηχανικοί είτε αποτελούν το πειραματόζωο των νέων εργασιακών συνθηκών γαλέρας, είτε οδηγούνται προς  τη 
μετανάστευση.
Οι μηχανικοί του δημοσίου είναι αντιμέτωποι με τις ιδιωτικοποιήσεις, τους μειωμένους μισθούς και τις περικοπές προσωπικού.

Διάλυση της ασφάλισης - εξοντωτικές 
εισφορές. 
Ζώντας χωρίς περίθαλψη.

Attica bank: Τράπεζα των μηχανισμών και όχι 
των μηχανικών! Η κλοπή των κόπων μας!

Ο νόμος Κατρούγκαλου ολοκληρώνει τη διάλυση του 
ασφαλιστικού συστήματος, των ταμείων και την κλοπή των 
αποθεματικών. Ισοπεδώνει τις συντάξεις, καταστρέφει τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους με μπλοκάκι. 
Εκτοξεύει, τις ήδη υπέρογκες εισφορές, στο 38,75% του 
εισοδήματος. Αν συνυπολογίσουμε ασφαλιστικές εισφορές 
και φορολογία, η απώλεια του εισοδήματος ξεπερνά το 
60% για τους αυτοαπασχολούμενους. Ακόμα και οι άνεργοι 
μηχανικοί καλούνται να πληρώσουν εισφορές κατ’ ελάχιστο 
2500€, ετησίως.  Γι αυτό ένας στους δύο απόφοιτους των 
Πολυτεχνείων δεν εγγράφεται στο ΤΕΕ, ενώ ένα μεγάλο 
ποσοστό των ήδη ασφαλισμένων διαγράφεται από το ΤΕΕ 
και από το ΤΣΜΕΔΕ. Οι έλεγχοι των χρεών σε εφορίες και 
ασφαλιστικά ταμεία ενοποιούνται, ενισχύεται το ΚΕΑΟ και 
έρχονται κατασχέσεις ακόμα και Α’ κατοικίας.

Με ευθύνη των παρατάξεων που διοίκησαν διαχρονικά και 
διακομματικά το ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ «αγόρασε» την Τράπεζα 
Αττικής με τον ιδρώτα των ασφαλισμένων. Μέχρι σήμερα, το 
ΤΣΜΕΔΕ έχει «επενδύσει» 800 εκατ. € στην Τράπεζα, τα οποία 
κατά 92% έχουν χαθεί. Το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, 
έχουν ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι η Attica Bank με 
τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, έγινε παραμάγαζο κομμάτων, 
επιχειρηματικών κύκλων, μερίδων του κατασκευαστικού 
κεφαλαίου και των ΜΜΕ. Εξάλλου αυτοί, μαζί με το καθεστώς 
του ΤΕΕ, είναι μόνοι που έχουν πολλαπλά ωφεληθεί.

Το «μπλοκάκι» και η μερική απασχόληση νομιμοποιούνται 
περισσότερο μαζί με τις επικοινωνιακές φούσκες της 
κυβέρνησης ότι η εργοδοσία θα καταβάλλει εισφορές στους 
εργαζόμενους με δελτίο. 



Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι αντιδραστικές 
αλλαγές στο πεδίο των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της 
αποσύνδεσης του πτυχίου από το επάγγελμα. Αυτό εξυπηρετεί 
και η θέσπιση «επαγγελματικών τίτλων» μέσω πιστοποιήσεων, 
δια βίου επανακαταρτίσεων, σεμιναρίων και εξετάσεων, με 
στόχο τη δημιουργία ενός ατομικού φακέλου δεξιοτήτων, ως 
προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα (πχ ενεργειακοί 
επιθεωρητές, επιθεωρητές δόμησης κλπ).

Μέσα από τα Προεδρικά Διατάγματα που προωθεί το ΤΕΕ για 
τις ειδικότητες των μηχανικών, γίνεται ένα ακόμα βήμα για 
την αποσύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από το 
ακαδημαϊκό πτυχίο. Στόχος είναι τα πλήρη επαγγελματικά 
δικαιώματα να αποκτώνται μέσω περαιτέρω, ειδικεύσεων, 
καταρτίσεων, σεμιναρίων, πιστοποιήσεων κλπ. Παράλληλα, 
επιταχύνονται οι διαδικασίες για διάσπαση των πολυτεχνικών 
σχολών μέσα από τους δυο κύκλους σπουδών, εξατομίκευση 
του πτυχίου μέσα από πιστωτικές μονάδες, και την μετατροπή 
των πτυχίων σε χαρτιά χωρίς αντίκρισμα, σε διαβατήρια 
ανεργίας.

Το νέο «Μητρώο Τεχνικών Έργων» που θέλει να θεσμοθετήσει 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετατρέπει το πτυχίο σε ατομικό 
φάκελο προσόντων. Οι νέοι μηχανικοί προορίζονται για 
«δόκιμοι» ή «υποψήφιοι» μηχανικοί με μηδενικά δικαιώματα.

Η «απελευθέρωση» κλείνει το επάγγελμα 
του μηχανικού.

#block_TEE 

• Το χρέος, που καταβροχθίζει τον πλούτο που παράγουμε. 
Παλεύουμε για παύση πληρωμών και διαγραφή του 
χρέους.

• Το ζουρλομανδύα του € και της ΕΕ, που είναι πίσω από 
κάθε αντεργατικό μέτρο. Παλεύουμε για  έξοδο από €- 
ΕΕ, ελεύθερη συνεργασία των λαών.

• Τα παλιά και νέα μνημόνια. Παλεύουμε για την ανατροπή 
των μνημονίων, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κάθε 
αντιλαϊκής κυβέρνησης, του ίδιου του καπιταλιστικού 
συστήματος, από το μαζικό λαϊκό κίνημα. 

Το ΤΕΕ αποτελεί εχθρικό μηχανισμό για τα συμφέροντά μας. 
Κυριαρχείται και εκφράζει τα συμφέροντα των «ανώτερων» 
μειοψηφικών στρωμάτων μεγαλομηχανικών- εργοδοτών-
μεγαλομετόχων και όχι τα δικαιώματα της πληττόμενης 
πλειοψηφίας. Συνδιαμορφώνει την  κρατική και κυβερνητική 
πολιτική, βρίσκεται σε διαπλοκή με τους μηχανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μεγάλες εταιρείες.

• Προωθεί ενεργητικά τη διάλυση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και αποτελεί τον πιστοποιητή αυτής της 
διαδικασίας, με το αζημίωτο.

• Διαπραγματεύεται τη δημιουργία «επαγγελματικού 
ταμείου» (ΤΜΕΔΕ) διεκδικώντας ενεργητικό ρόλο στην 
ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. 

• Πρωταγωνιστεί στο σκλαβοπάζαρο των προγραμμάτων 
voucher μέσω του ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ. 

• Λειτουργεί σαν τραπεζίτης μέσω του ΤΣΜΕΔΕ και της Atti-
ca bank και πρωτοστατεί στη λεηλασία των αποθεματικών 
του Ταμείου.

• Συναινεί στην κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, 
των ελάχιστων αμοιβών, στις ιδιωτικοποιήσεις. 

• Αποκτά χαρακτηριστικά επιχείρησης παροχής υπηρεσιών.

Προτάσσουμε τις ζωτικές μας ανάγκες.
Απέναντι στο μνημονιακό Block και σε όσους συνέβαλαν 
στην υποβάθμιση της ζωής μας, στις αμοιβές πείνας, 
στην εξαθλίωση μας μέσω του ΤΣΜΕΔΕ και της Attica 
bank , συγκροτούμε το δικό μας Block, των μισθωτών, 
αυτοαπασχολούμενων και άνεργων μηχανικών. 

Παλεύουμε μέσα από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, 
τα αγωνιστικά ταξικά σχήματα, την Ανοιχτή Συνέλευση 
Μηχανικών, τις πολύμορφες συλλογικότητες γειτονιών, 
απέναντι στο ΤΕΕ και στη γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ και το 
συνδικαλισμό της συνδιαλλαγής και της υποταγής.

Blockάρουμε ότι μας μετατρέπει σε 
σύγχρονους δούλους!

• Την διάλυση των εργασιακών και επαγγελματικών 
δικαιωμάτων. Αντίθετα απαιτούμε αξιοπρεπείς 
συλλογικές συμβάσεις και κατώτατες αμοιβές, 
επιστροφή όσων μας έκλεψαν. 

• Τα μπλοκάκια και την ελαστική εργασία - Μόνιμη και 
σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη δικαιώματα. 
Μείωση των ωρών εργασίας.

• Το νόμο Κατρούγκαλου και τους αντιασφαλιστικούς 
νόμους - Δραστική μείωση των εισφορών. Δημόσια 
κοινωνική ασφάλιση. Δημόσιο, δωρεάν, σύστημα 
υγείας.

• Την κλοπή των αποθεματικών - Έξω το ΤΣΜΕΔΕ 
από την Τράπεζα Αττικής. Επιστροφή όλων των 
αποθεματικών.

• Τους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις 
- Διαγραφή χρεών των ανέργων και 
υποαπασχολούμενων. 

• Το Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Εθνικοποίηση 
τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων, χωρίς 
αποζημίωση, εργατικός και κοινωνικός έλεγχος.

Για ένα block της ρήξης με

http://www.block-tee.gr
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