#block_TEE

Το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε μαζί με πολλούς συναδέλφους στην πρώτη
γραμμή του αγώνα:
• Με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και άλλα σωματεία του κλάδου, ενάντια στην εργασία
χωρίς δικαιώματα, ενάντια στις μειώσεις μισθών, τις μαζικές απολύσεις, στα ατομικά
συμφωνητικά (όπως του αγγλικού δικαίου που μηχανεύτηκε ο ΑΚΤΩΡ!).
• Με την ανοιχτή συνέλευση μηχανικών, με στόχο να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
• Ενάντια στις υπέρογκες εισφορές, για αξιοπρεπείς αμοιβές, περίθαλψης για όλους.
• Ενάντια στο σύστημα ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ-Attica Bank, που έχει διακομματικά λάβει εγκληματικές
αποφάσεις
• Για την ακύρωση των εξετάσεων των ενεργειακών επιθεωρητών, μέσα από τις αγωνιστικές
πρωτοβουλίες του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και άλλων συλλογικοτήτων.
• Στο πλευρό των κατοίκων σε Σκουριές, Κερατέα, Ελληνικό, στις χωματερές, ενάντια στους
πλειστηριασμούς, στους εργάτες της ΒΙΟΜΕ.
• Για την ανατροπή των μνημονίων και των αντιδραστικών μέτρων, ενάντια σε κάθε
κυβέρνηση που τα εφαρμόζει.
• Στον αγώνα ενάντια στον φασισμό και στον ρατσισμό.
Όχι μια από τα ίδια! Μια άλλη προοπτική!
Το #block_tee θέλουμε να αποτελέσει ένα συλλογικό πολιτικό εργαλείο για να
μπλοκάρουμε την περαιτέρω επιδείνωση της ζωής μας. Συγκροτήθηκε από αγωνιστές της
Αριστερής Ενωτικής Πρωτοβουλίας - Εργαζόμενοι Μηχανικοί, της Συσπείρωσης Αριστερών
Μηχανικών και από ανένταχτους μηχανικούς, που αρνηθήκαμε να συμπορευτούμε με λογικές
αριστερής διαχείρισης στο ΤΕΕ. Οι δεσμοί μας βρίσκονται στις μεγάλες αναμετρήσεις του
φοιτητικού κινήματος, στα σχήματα της ΕΑΑΚ και της φοιτητικής νεολαίας που δεν πειθάρχησε
στους κυβερνητικούς δρόμους της επίσημης αριστεράς. Στους αγώνες του νεολαιίστικου και
εργατικού κινήματος όλα αυτά τα χρόνια, τον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία,
τα κινήματα των μηχανικών που μπλόκαραν και μπλοκάρουν αντιλαϊκές αποφάσεις.
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Το #block_TEE - Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων και Άνεργων Μηχανικών θέλει να
εκφράσει τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των μηχανικών, που προσπαθούν να
ζήσουν από τη δουλειά τους:
• Τους μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα, τα «μπλοκάκια», τους voucherάδες
• 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 εξαναγκάστηκαν να διαγραφούν από το ΤΕΕ και τους ακόμα
περισσότερους που εξωθούνται.

Η «ανάπτυξή» τους θα σκοτώσει ότι άφησε όρθιο η κρίση τους!
Η καπιταλιστική κρίση όχι μόνο δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά συνεχίζει να τροφοδοτεί ένα
περιβάλλον εργασιακής ζούγκλας, καταπίεσης, πολεμικών εξάρσεων, προσφυγιάς. Η
«ανάπτυξη» -όποτε και αν έρθει- θα συνοδεύεται από ανεργία και αυξανόμενη φτώχεια, διαρκές
κράτος «έκτακτης ανάγκης», χωρίς ένα θετικό «όραμα» για τους εργαζόμενους και το λαό.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την εφαρμογή της επίθεσης με εργαλείο το τρίτο μνημόνιο
και τα δύο προηγούμενα, που έφεραν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για κυβέρνηση εφαρμογής
και σταθεροποίησης του «μνημονιακού» κεκτημένου και εφαρμοστή όλων των βασικών
αντιδραστικών τομών που έχει ανάγκη το εγχώριο και διεθνές κεφάλαιο. Κατασχέσεις,
πλειστηριασμοί, φορολογική αφαίμαξη, ιδιωτικοποιήσεις, διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης,
νέα αντεργατική τομή στο εργασιακό, ενώ ακόμα περισσότερα μέτρα φέρνει η δεύτερη
αξιολόγηση.
Η προσπάθεια της κυβέρνησης να διαμορφώσει μια εικόνα «προστασίας των ασθενέστερων»,
συγκρούεται με την πραγματικότητα που, για ολοένα και πλατύτερα λαϊκά στρώματα, γίνεται
δυσβάστακτη. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι και τα λαϊκά στρώματα βρίσκονται πλέον
αντιμέτωποι με ένα καθεστώτος μόνιμης σφαγής των δικαιωμάτων, και των ελευθεριών τους.
Οι παλιές και νέες δυνάμεις του μνημονιακού μπλοκ, όλοι όσοι ψήφισαν και στήριξαν μνημόνια,
έχουν ακέραια την ευθύνη της κοινωνικής λεηλασίας!
Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε πορεία σοβαρής λαϊκής αμφισβήτησης, που
στην Ελλάδα είναι ακόμη μεγαλύτερη, μετά και από το Brexit. Είναι ξεκάθαρο ότι αλλαγή
πολιτικής μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ είναι αδύνατη. Ότι τα Μνημόνια, η λιτότητα, η καταπάτηση των
εργατικών δικαιωμάτων, ο αυταρχισμός, η προσφυγιά και ο ρατσισμός είναι συνώνυμα της ΕΕ.
Οι οδηγίες της ΕΕ και των ευρωπαϊκών «προγραμμάτων» οδήγησαν στη διάλυση των συνθηκών
εργασίας στον τεχνικό κλάδο, στην απαξίωση και στην κατάργηση της απασχόλησης για χιλιάδες
μηχανικούς. Τα έργα τύπου ΕΣΠΑ πραγματοποιούνται σε ασφυκτικά καθορισμένους τομείς, με
κριτήρια των ευρωπαϊκών πολυεθνικών και με ιδιωτική-ανταποδοτική λειτουργία προς τον
«Χρήστη» όπως αποκαλούν πια την Κοινωνία. Μόνοι κερδισμένοι οι κατασκευαστικοί όμιλοι και
οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου.
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Ο αριθμός των μελών του ΤΕΕ μειώνεται ραγδαία από χρόνο σε χρόνο, λόγω του
βάρβαρου ασφαλιστικού και φορολογικού πλαισίου και σε συνδυασμό με την κατακόρυφη
πτώση των αμοιβών και της απασχόλησης.
Το «μπλοκάκι» αποτελεί την κύρια μορφή απασχόλησης στην εξαρτημένη σχέση
εργασίας. Οι εργαζόμενοι μηχανικοί βαφτίζονται «εργολάβοι» ή «συνεργάτες» ενώ
παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Έτσι η εργοδοσία στερεί από τους εργαζόμενους ένα
κομμάτι του μισθού τους (ασφαλιστικές εισφορές, αποζημίωση απόλυσης, επιδόματα,
κάλυψη ασθένειας ή εγκυμοσύνης κλπ).
Οι αυτοαπασχολούμενοι μετατρέπονται σε φοροεισπράκτορες, ενώ τα «μεροκάματα»
των αυθαιρέτων και των ενεργειακών πιστοποιητικών δεν φτάνουν ούτε για τα έξοδα
ενός γραφείου. Η πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων αδυνατεί να εξοφλήσει τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Οι νέοι μηχανικοί, είτε αποτελούν το πειραματόζωο των νέων εργασιακών συνθηκών
γαλέρας, είτε οδηγούνται προς τη μετανάστευση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ένας
στους δύο απόφοιτους των Πολυτεχνείων δεν θα εγγράφεται στο ΤΕΕ, ενώ ένας στους
δύο νέους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ δε μπορεί να πληρώσει μόνος του τις πρώτες
εισφορές.
Για την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων, δεν αναγνωρίζεται η ιδιότητα του
ανέργου. Η αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών και των αυξανόμενων
φόρων δημιουργούν ένα στρατό υπερχρεωμένων ανέργων, χωρίς ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη.
Οι μηχανικοί του δημόσιου και των ΔΕΚΟ αντιμετωπίζουν σημαντικές μειώσεις μισθών,
ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα των ιδιωτικοποιήσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό
των ελάχιστων νεοπροσλαμβανόμενων μηχανικών στο δημόσιο προσλαμβάνεται με
«μπλοκάκι» και με ελαστικές εργασιακές σχέσεις
Οι υποψήφιοι διδάκτορες σε πολυτεχνεία και ινστιτούτα, εργάζονται σε συνθήκες
διαρκώς μειούμενης κρατικής χρηματοδότησης των ιδρυμάτων. Πέραν της κύριας και
συνήθως αμισθί ή κακοπληρωμένης εργασίας τους, συχνά χρεώνονται και με διάφορα
άλλα καθήκοντα, λόγω και της συρρίκνωσης του προσωπικού, για τα οποία δεν
πληρώνονται. Όλο και περισσότερο είναι θύματα εκμετάλλευσης των μεγαλοκαθηγητών.
Στις εταιρείες του κλάδου ανθεί η απληρωσιά, οι απολύσεις, το μπλοκάκι και η ελαστική
εργασία, τα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας (voucher κλπ). Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που επιχείρησε να προωθήσει ατομικές συμβάσεις με
καταχρηστικούς όρους αγγλικού εμπορικού δικαίου.
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Μηχανικοί που ζούμε από την δουλειά μας,
Κατανοώντας την κοινωνική μας κατάσταση

Υποκατώτατος μισθός – Υποκατώτατη ζωή
Οι αλλαγές που συζητούν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η ΕΕ και το ΔΝΤ, σύμφωνα με τις
«βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές», συνιστούν τομή για τις εργασιακές σχέσεις. Οι αναφορές σε
υποκατώτατο μισθό ως προαπαιτούμενο ολοκλήρωσης των «διαπραγματεύσεων» της δεύτερης
αξιολόγησης δείχνει πως η αντιλαϊκή επίθεση θα κλιμακωθεί με πρωτοφανή αγριότητα.
Στο τραπέζι της «διαπραγμάτευσης» έχουν ήδη πέσει η πλήρης κατάργηση των κλαδικών
συμβάσεων, νέες μειώσεις στον κατώτατο μισθό, κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στον
ιδιωτικό τομέα, απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, η θεσμοθέτηση νέων μορφών
γενικευμένης ελαστικής εργασίας και η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου έτσι ώστε να είναι
σχεδόν αδύνατη η κήρυξη απεργίας.
Να μην ανεχτούμε την κατάσταση αυταπατώμενοι ότι μπορούμε να τη βολέψουμε
ατομικά.
Μέσα από το σωματείο μισθωτών τεχνικών και άλλα σωματεία του κλάδου, να συνενώσουμε και
να συντονίσουμε τις αντιστάσεις μας για την ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής.
Να μη γίνουμε δούλοι του σύγχρονου μεσαίωνα ! Να συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά να
διεκδικούμε !
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Αυξήσεις μισθών για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Με συλλογικές συμβάσεις,
κατοχύρωση και άμεση επαναφορά όλων όσων μας έκλεψαν. Μείωση των ωρών εργασίας
35ωρο 5ήμερο 7ωρο.
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη δικαιώματα. Να καταργηθούν όλοι
οι νόμοι της ελαστικής εργασίας. Κανονικές προσλήψεις, να καταργηθεί το μπλοκάκι
στην εξαρτημένη σχέση εργασίας. Μαζικές προσλήψεις στις δημόσιες υπηρεσίες για να
καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες. Απαγόρευση των απολύσεων.
Άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων στους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν «στάση
πληρωμών» από την εργοδοσία. Να σταματήσει το πολιτικό και νομικό πλέγμα προστασίας
των εταιρειών. Δέσμευση των κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (προσωπικών
ή άλλων εταιριών) του ιδιοκτήτη της εταιρίας που πτωχεύει για να καλυφθούν τα
δεδουλευμένα και οι αποζημιώσεις των απολυμένων.
Δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Με συνδικάτα ελεύθερα από κράτοςκυβερνήσεις και εργοδότες. Καμία σκέψη για περιστολή του δικαιώματος της απεργίας.
Ίση αμοιβή για ίση εργασία. Κανένας «υποκατώτατος» μισθός. Να σταματήσει το αίσχος και
ο ρατσισμός ενάντια στους νέους.. Όχι στα κάθε λογής προγράμματα προσφοράς «τζάμπα»
εργατικού δυναμικού για την εργοδοσία (μαθητείες, πρακτικές, «εργασιακής εμπειρίας»).

Ο νόμος Κατρούγκαλου ολοκληρώνει τη διάλυση της ασφάλισης, ισοπεδώνει τις συντάξεις
και ανοίγει τον δρόμο στην ιδιωτική ασφάλιση. Aποτελειώνει τους αυτοαπασχολούμενους
και τα μπλοκάκια, αφού εκτοξεύει τις εισφορές στο 37,95% του εισοδήματος. Ακόμα και
οι νεοεισερχόμενοι άνεργοι μηχανικοί πρέπει να πληρώσουν περίπου 3.000 €/έτος κατ’
ελάχιστον.
Το «μπλοκάκι» νομιμοποιείται ακόμα περισσότερο παρά τις επικοινωνιακές φούσκες της
κυβέρνησης ότι η εργοδοσία θα καταβάλλει εισφορές στους εργαζόμενους με δελτίο.
Ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία ξεπερνούν το 60%. Οι έλεγχοι των χρεών σε εφορίες
και ταμεία ενοποιούνται, ενισχύεται το ΚΕΑΟ και έρχονται κατασχέσεις. Πρόκειται για μια
εφιαλτική πολιτική που βυθίζει σχεδιασμένα στα χρέη τον άνεργο, υποαπασχολούμενο, χαμηλά
αμειβόμενο μηχανικό, μόνο και μόνο επειδή έχει την ιδιότητα του μηχανικού!
Attica bank: Τράπεζα των μηχανισμών και όχι των μηχανικών!
Η μεγάλη κλοπή των κόπων μας!
Με ευθύνη των παρατάξεων που διοίκησαν διαχρονικά και διακομματικά το ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ
«αγόρασε» την Τράπεζα Αττικής με τον ιδρώτα των ασφαλισμένων και «επένδυσε» στη
συνέχεια 800 εκατ. € στην Τράπεζα, τα οποία έχουν σχεδόν όλα χαθεί.
Το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
και οι εκπρόσωποί τους στο ΤΕΕ, 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.
Μετά την ληστεία πάνω από 1 δις € του PSI τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ απειλούνται με
ολοκληρωτική κατεδάφιση. Οι κατατεθειμένες εισφορές για την ειδική προσαύξηση και το
εφάπαξ έχουν μπει στο στόχαστρο της Κυβέρνησης με στόχο να μειώσουν ακόμα περισσότερο
τις συντάξεις και να μεγιστοποιήσουν τις «αποζημιώσεις» για τους δανειστές
Ταμείο για τους ασφαλισμένους και όχι για τις τράπεζες
• Να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Άμεση δραστική
μείωση των εισφορών. Όχι στις αναδρομικές αυξήσεις.
• Να επιστραφούν τα αποθεματικά που υπεξαίρεσαν τράπεζες- εργοδότες- κράτος και οι
απώλειες του αποθεματικού από την Τράπεζα Αττικής. Έξω το ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα
Αττικής.
• Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. Όχι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις.
• Διαγραφή των χρεών των άνεργων και υποαπασχολούμενων μηχανικών. Αξιοπρεπές
επίδομα ανεργίας. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών στο διάστημα της ανεργίας.
• Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική ασφάλιση. Δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Όχι στην
ανταποδοτικότητα και στα επαγγελματικά ταμεία. Ανατροπή όλων των περικοπών στις
συντάξεις.
• Ασφαλιστική ενημερότητα στους αυτοαπασχολούμενους ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο.
Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες ατομικές οφειλές.

#block_TEE

Διάλυση της ασφάλισης - εξοντωτικές εισφορές - ζώντας χωρίς περίθαλψη

Η «απελευθέρωση» κλείνει το επάγγελμα του μηχανικού
Εδώ και δεκαετίες πάγιος στόχος της ΕΕ είναι η «απελευθέρωση των επαγγελμάτων», που
πλέον αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση. Οι πιστοποιήσεις για την άσκηση ενεργειακών
επιθεωρήσεων ή επιθεωρήσεων δόμησης, εντάσσονται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό
εξυπηρετούν και τα νέα Προεδρικά Διατάγματα που προωθεί το ΤΕΕ για τις ειδικότητες των
μηχανικών, όπου τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα θα αποκτώνται μέσω ειδικεύσεων,
καταρτίσεων, σεμιναρίων, πιστοποιήσεων κλπ.
Το νέο «Ηλεκτρονικό 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. Παράλληλα
μια σειρά από ευρωπαϊκές οδηγίες, εξισώσουν τις 5ετείς σπουδές με τους 3ετείς κύκλους που
οδηγούν σε Bachelor.
Τα παραπάνω προδιαγράφουν ένα μέλλον όπου στον κλάδο θα δεσπόζουν οι μεγάλες εταιρείες,
γύρω από τις οποίες θα υπάρχει ένας κύκλος υπεργολάβων, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των
μηχανικών προλεταριοποιείται ή εξωθείται εκτός επαγγέλματος. Στην κατεύθυνση αυτή οδηγούν
και πλήθος ρυθμίσεων, όπως το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό καθεστώς.
Ενάντια στην «πιστοποίηση» και στην εξατομίκευση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων
• Όχι στην διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Καμιά διάσπαση των πτυχίων στη βάση
ειδικεύσεων, καταρτίσεων, πιστοποιήσεων ή εξετάσεων.
• Όχι στο μητρώο ιδιωτικών έργων, να αποσυρθεί το σχετικό νομοσχέδιο. Καμία σκέψη για την
εφαρμογή καθεστώτος «δόκιμου» ή «ασκούμενου» μηχανικού με «μηδενικό πτυχίο».
• Όχι στην Μπολόνια, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων. Απειθαρχία στις οδηγίες της ΕΕ.
• Ενιαίο γενικό πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο, μέσα από 5ετείς σπουδές, με πλήρη
επαγγελματικά δικαιώματα. Ενιαία ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δημόσια, δωρεάν.
Ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία.
• Αξιοπρεπείς αμοιβές για όλους τους μηχανικούς που ζουν από τη δουλειά τους.
• Πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα σε όλες τις ειδικότητες.
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Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων βαθαίνει πλήττοντας το σύνολο της κοινωνίας, καθώς μέσα
από την απελευθέρωσης της αγοράς του ηλεκτρισμού, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα
νοικοκυριά υπερδιπλασιάστηκε.
Οι αυξήσεις στα τιμολόγια που οδηγούν εκατομμύρια νοικοκυριά να ζουν στο σκοτάδι και το
κρύο, οφείλονται σε διαφόρων τύπων επιδοτήσεις προς τους ιδιώτες «επενδυτές».
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν διαφοροποιήθηκε σε τίποτα από τις πολιτικές των
προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι επιδοτήσεις προς τους ιδιώτες εντείνονται με στόχο μέχρι το
2020, η ΔΕΗ να απολέσει υποχρεωτικά το 50% των πελατών της, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται
πλέον από ιδιώτες προμηθευτές.
Επιπλέον, μέσω των ΝΟΜΕ, η ΔΕΗ υποχρεούται να διαθέτει στους ιδιώτες προμηθευτές
ρεύματος μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή, προκειμένου να
«ανοίξει η αγορά».
Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχει και η εξελισσόμενη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού
αερίου, συνεχίζοντας την διάσπαση ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ και την παράδοση του 100% της Διοίκησης
των ΕΠΑ στους ιδιώτες. Είναι προφανές ότι τα ενδιάμεσα κόστη που προκύπτουν από την
απελευθέρωση της αγοράς φ.α, θα μετακινηθούν ιδιαίτερα προς στον Οικιακό Τομέα. Η
Απόφαση 345/2016 της ΡΑΕ ομολογεί ότι ενώ η χρέωση ενέργειας Διανομής του Φυσικού
Αερίου για τον βιομηχανικό τομέα θ βρίσκεται κοντά στα 0,7€/ΜWh, για τον οικιακό η ίδια
χρέωση ορίστηκε στα επίπεδα του 15€/ΜWh.
Είναι καθήκον των μηχανικών, κόντρα στην κυριαρχούσα άποψη εντός του ΤΕΕ, να αναλάβουν
πρωτοπόρο ρόλο ενημέρωσης της κοινωνίας για το τι πραγματικά συμβαίνει στο μέτωπο αυτό,
να οργανώσουν τις αντιστάσεις τόσο τοπικές όσο και κεντρικές απέναντι, στην κυβέρνηση και
το κουαρτέτο.
Αγωνιζόμαστε:
Ενάντια στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, στην ιδιωτικοποίηση φυσικών πόρων,
των δημόσιων υποδομών παραγωγής και των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου.
Για δημόσιο κοινωνικό έλεγχο και αποκλειστικά δημόσια ιδιοκτησία στον τομέα της ενέργειας.
Για ενέργεια που θα παρέχεται σε όλους ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης.
Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, θέρμανση!
Μαζί με την πληττόμενη πλειοψηφία για ένα συλλογικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της κοινωνίας και όχι σε ανάγκες κερδοφορίας των ομίλων.
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Ενέργεια – απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

Το ΤΕΕ απέναντί μας
Το ΤΕΕ αποτελεί εχθρικό μηχανισμό για τα συμφέροντά μας. Κυριαρχείται και εκφράζει τα
συμφέροντα των «ανώτερων» μειοψηφικών στρωμάτων μεγαλομηχανικώνεργοδοτών-μεγαλομετόχων και όχι τα δικαιώματα της πληττόμενης πλειοψηφίας. Οι
παρατάξεις των ΠΑΣΟΚ- ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των δήθεν ανεξάρτητων (πχ. ΕΛΕΜ)
στέκονται αρωγός στις βασικές επιλογές των κυβερνήσεων, του κεφαλαίου και της
ΕΕ.
Το ΤΕΕ διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο στην εξέλιξη της επίθεσης ενάντια στα δικαιώματα των
εργαζόμενων και άνεργων μελών του.
• Αναλαμβάνει ρόλο πιστοποιητή και εξεταστή των μηχανικών παίρνοντας μέρος ενεργητικά
στη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω των μητρώων «ειδικών επαγγελματικών
δικαιωμάτων (ενεργειακοί επιθεωρητές, ελεγκτές δόμησης κλπ)
• Συνδιαμορφώνει τα Προεδρικά Διατάγματα διάλυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
ειδικοτήτων και διεκδικεί να τηρεί τα μητρώα εξατομίκευσης των πτυχίων και δημιουργίας
φραγμών στο επάγγελμα.
• Πρωτοστατεί στην εκμετάλλευση των ανέργων μηχανικών μέσω των προγραμμάτων επιταγών
κατάρτισης του ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ.
• Συνέβαλλε στην κυριαρχία του δελτίου παροχής υπηρεσιών στον κλάδο. Συναίνεσε
στην κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, των Ελάχιστων Αμοιβών, στις
ιδιωτικοποιήσεις.
• Προώθησε μια σειρά αντεργατικών ρυθμίσεων όπως το νέο πλαίσιο για τα αυθαίρετα και την
άρση σειράς πολεοδομικών-περιβαλλοντικών διατάξεων
• Εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στα επενδυτικά και αναπτυξιακά πλάνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην κατεύθυνση του οριστικού ξεριζώματος του εργατικών δικαιωμάτων, των
υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
• Αποκτά χαρακτηριστικά επιχείρησης παροχής υπηρεσιών
Το ΤΕΕ διαχρονικά συνδιαμόρφωνε την αντιδραστική πολιτική για το ασφαλιστικό.
Λειτούργησε σαν τραπεζίτης μέσω του ΤΣΜΕΔΕ και της Attica Βank, πρωτοστάτησε στη λεηλασία
των αποθεματικών του Ταμείου και στην ανταποδοτικότητα, στο όνομα του «αυτοδιοίκητου» και
«εύρωστου» ταμείου.
Η προώθηση από το ΤΕΕ του ν.3518/06 (έφερε αύξηση των εισφορών 40%), σε συνδυασμό με
τον διπλασιασμό των μελών του ΤΕΕ, στόχευε στη δημιουργία μιας εύρωστης κεφαλαιακής βάσης
πιστοδοσίας και εγγυοδοσίας στον άξονα ΤΣΜΕΔΕ-Attica Bank.
Με γνώμονα την ενίσχυση των εισροών προς το ΤΣΜΕΔΕ και την Attica Bank, υπερψηφίστηκαν
διακομματικά, από όλους τους «εκπροσώπους των μηχανικών» σε ΕΤΑΑ και ΤΣΜΕΔΕ οι αυξήσεις
του ν.3986/11 και τα αναδρομικά τους!
Τώρα διεκδικεί την δημιουργία επαγγελματικού ταμείου (ΤΜΕΔΕ), ώστε να συνεχιστεί η
πρόσβαση του εργολαβικού κεφαλαίου στον εύκολο και φτηνό δανεισμό και στην Τράπεζα
Αττικής.

Μια απλή ματιά στο μωσαϊκό των παρατάξεων που συμμετέχουν στις εκλογές του ΤΕΕ είναι
αποκαλυπτική της επιχείρησης εξαπάτησης των μηχανικών μέσω της συγκρότησης δήθεν
διαφορετικών παρατάξεων λίγο πριν τις εκλογές που ενοποιούνται αυτόματα μετά τις εκλογές.
Από τη Λερναία Ύδρα του ψηφοδελτίου της ΔΗΣΥΜ του 2013, με τότε επικεφαλείς και πρώτους
σε ψήφους τους κ.κ. Σπίρτζη (πρόεδρο του ΤΕΕ) και Γαμβρίλη (πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ), σε αυτές
τις εκλογές του 2016 φυτρώσει 7(!) κεφάλια:
- η νέα ΔΗΣΥΜ του κ. Μήλη, η οποία πρόσκειται απευθείας στο ΠΑΣΟΚ και διατηρεί εξαιρετικές
σχέσεις με τον νυν πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό, τον οποίο άλλωστε έχει υπερψηφίσει
- οι Μηχανικοί επί τω έργω, του κ. Σιούνα
- η Περιφερειακή Συνεργασία του προσκείμενου στον κ. Σπίρτζη , Θανάση Γιανναδάκη
- η Αφετηρία των κκ. Παντουβάκη και Κοτζαμπασάκη
- η Πρόοδος και Αναβάθμιση ΤΕΕ των κκ. Ζαννιά και Βογανάτση
- ο κ. Καμαριώτης ως μεμονωμένος υποψήφιος
- οι «Οικολόγοι» οι οποίοι μεταπηδούν από τον τότε κυβερνητικό εκλογικό συνασπισμό της
ΔΗΣΥΜ στον σημερινό κυβερνητικό κατέβασμα της ΡΠΜ.
Μεταξύ της ΔΗΣΥΜ και της Κυβερνητικής ΡΠΜ κινούνται επίσης
- ο Δημοκρατικός αγώνας του κ. Ζαχαρόπουλου, υποψήφιου ευρωβουλευτή με τη ΔΗΜΑΡ το
2014
- οι Μηχανικοί Θράκης
Από το ψηφοδέλτιο της ΔΜΚ Ανανέωση Πρωτοπορία το 2013 με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο
κ. Στασινό προέρχονται οι εξής 5 (!) παρατάξεις:
- η ΔΚΜ Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, με επικεφαλή τον κ. Στασινό
- η Πρόοδος και Αναβάθμιση, στην οποία οι κκ. Κουτσίκος και Κουρνιώτης «συναντιούνται» με
τους προερχόμενους από τη ΔΗΣΥΜ κκ. Ζαννιά και Βογανάτση
- η παράταξη ΤΕΕ υπό Κατασκευή του κ. Γαγάλη
- ο κ. Αμπακούμκιν ο οποίος κατέρχεται ως ως μεμονωμένος υποψήφιος στην ΕΕ των
Αρχιτεκτόνων
- η Ανασυγκρότηση – ΤΕΕ από την αρχή, των κκ. Ακριτίδη και Καρλαύτη οι οποίοι πρόσκεινται
στο περιβάλλον του Κ. Μητσοτάκη και η οποία στην ΕΕ των Πολιτικών Μηχανικών κατεβαίνουν
από κοινού με την Δύναμη του προερχόμενου από την Ελεμ κ. Αντιβαλίδη
Από την σχετική μεταμφίεση αυτό που δεν μπορεί να κρυφτεί είναι ότι όλες οι παραπάνω
παρατάξεις είναι έτσι ή αλλιώς υπέρμαχες των μνημονίων και της ΕΕ, οργανικά συνδεδεμένες
με το σύστημα ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ – Attica Bank παρατάξεις που έχουν εγκληματήσει κατ’
επανάληψη κατά των μηχανικών.

#block_TEE

Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς

Αγώνες διαμαρτυρίας και κοινοβουλευτική εξαργύρωση
Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ αυτοαναγορεύεται σε κάτοχο της απόλυτης αλήθειας, ενώ επιτίθεται σε
κάθε άλλη αγωνιστική δύναμη σε βάρος της αναγκαίας κοινής δράσης, είναι ενδεικτικό ότι τα
προηγούμενα χρόνια απείχε εντελώς από τις κινητοποιήσεις στο ΕΤΑΑ.
Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ αν και σε διακηρυκτικό επίπεδο τοποθετούνται απέναντι
σε κυβέρνηση και ΕΕ, η ταχτική τους στο εργατικό κίνημα κινείται παράλληλα και συναινετικά με
τον σχεδιασμό της ΓΣΕΕ, των 24ωρων απεργιών, χωρίς συνέχεια και με λογική εκτόνωσης, και
σε όλες τις στιγμές ανόδου του κινήματος λειτούργησαν σταθεροποιητικά προς την υπάρχουσα
κατάσταση,
Οι δυνάμεις του ΚΚΕ φέρουν μεγάλη ευθύνη για τη στάση τους στο δημοψήφισμα τον Ιούλιο του
2015, γιατί συντάχθηκαν εμμέσως με την παραμονής της χώρας σε ΕΕ-Ευρώ, δίνοντας αριστερό
άλλοθι στην άποψη ότι τυχόν έξοδος σηματοδοτεί καταστροφή.
Πολιτική ανατροπής ή πολιτική διαχείρισης;
Στην ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. συμμετέχουν δυνάμεις (Αριστερή Στροφή), που έχουν σφραγίσει για δεκαετίες τη
δράση τους με μια συντηρητική, διαχειριστική λογική και συμμετοχή σε αντιλαϊκές αποφάσεις του
ΤΕΕ. Αποκορύφωμα ήταν η πρόσφατη συμφωνία τους, να αποδώσουν οι μηχανικοί αναδρομικά
τις αυξημένες εισφορές που δεν είχαν αποδοθεί από το 2011 λόγω των κινητοποιήσεων της
περιόδου, ενώ στην σύγκρουση για τον έλεγχο της Attica Bank, οι εκπρόσωποι της Αριστερής
Στροφής στο ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ, τάχθηκαν εμμέσως με την πλευρά της Κυβέρνησης, με την πλευρά
των Υπουργών Παππά και Σπίρτζη, απέναντι στον σχεδιασμό των Στουρνάρα και Στασινού.
Πρόκειται για δυνάμεις που διαρκώς κινούνται σε λογική «σύνθεσης» με δυνάμεις της αστικής
πολιτικής στη λογική του «μικρότερου κακού» ανάμεσα στις αστικές στρατηγικές. Θεωρούμε
πως η συμμετοχή σε αντιλαϊκές αποφάσεις στον κλάδο, δεν ήταν «από λάθος», αλλά ήταν
απότοκο αυτής της λογικής!
Είναι γνωστό ότι πριν από τις εκλογές επιδιώξαμε με δημόσιο και ανοιχτό τρόπο να συγκροτηθεί
ένας ισχυρός αντιδιαχειριστικός, αγωνιστικός, ανατρεπτικός πόλος με απεύθυνση στις νέες
γενιές και ταξική αναφορά. Ωστόσο η συμπόρευση ΣΑΜ-ΑΕΠ-ΤΟΜΗ, στην οποία θελήσαμε να
συνεισφέρουμε, απορρίφθηκε υπέρ της κομματικοκεντρικής “ενότητας των δυνάμεων πέριξ της
ΛΑΕ”

Ο μέγιστος αποπροσανατολισμός είναι να εκλιπαρούμε την αντίδραση του ΤΕΕ, που όλα αυτά τα
χρόνια ήταν απέναντί μας.
Είμαστε απέναντι στις διαχειριστικές πρακτικές, οι οποίες οδηγούν στην ψήφιση στα όργανα
του ΤΕΕ προτάσεων στη λογική του «μικρότερου κακού». Είμαστε απέναντι σε λογικές
«ενιαίου» στρώματος των μηχανικών, που διαμορφώνουν μια ενιαία πολιτική υπέρ των
εργοδοτών.
Η συμμετοχή μας εντός ΤΕΕ δεν έχει ως σκοπό τη συνδιαχείριση της κυβερνητικής, αντιλαϊκής
πολιτικής αλλά την υπεράσπιση των συμφερόντων μας. Δεν γινόμαστε γρανάζι του συστήματος
ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ-Attica bank. Παλεύουμε για το μπλοκάρισμα κάθε αντεργατικής προσπάθειας του
ΤΕΕ, μέσα κυρίως, από την ενεργοποίηση του μαζικού κινήματος. Εξάλλου ρωγμές, υπήρξαν
μόνο κάτω από τη σαφή κινητοποίηση των πληττόμενων μηχανικών που με τη μαχητική τους
παρουσία επέβαλαν τη θέλησή τους.
Είμαστε ενάντια στον γραφειοκρατική οργάνωση του ΤΕΕ και των καθεστωτικών παρατάξεων.
Λειτουργούμε με αμεσοδημοκρατικό ολομελειακό τρόπο. Η συμμετοχή των μελών του
#block_tee, στις δραστηριότητες του ΤΕΕ θα είναι πλήρως καταγραμμένη και θα εκτίθεται για
αξιολόγηση, δημόσια στους συναδέλφους.
Μέτωπο αγωνιστικής συσπείρωσης των μηχανικών που πασχίζουν να ζήσουν από την
δουλειά τους.
Οι εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, μπλοκάκηδες πρέπει να συγκροτήσουμε τα
δικά μας όργανα πάλης (σωματεία, επιτροπές αγώνα). Να παλέψουμε -όχι για την εξαίρεσή
μας από την μνημονιακή καταστροφή- αλλά για την ανατροπή της. Μια συμμαχία των νέων της
επισφάλειας και της ανεργίας, αυτοαπασχολούμενων, εργαζόμενων με μπλοκάκι και μισθωτών
πρέπει άμεσα να συγκροτηθεί και να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, από κυβέρνηση –
ΤΕΕ- εργοδότες.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Είναι ένα μαζικό σωματείο του ιδιωτικού τομέα, που συνενώνει, τους τεχνικούς, ανεξάρτητα
από ειδικότητα ή εργασιακή σχέση (μισθωτοί ή μπλοκάκι), προτάσσει τα κοινά τους συμφέροντα
ενάντια σε κάθε τεχνητό συντεχνιακό διαχωρισμό. Βρέθηκε μπροστά στους αγώνες για
ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα. Στήριξε έμπρακτα κάθε συνάδελφο που
απευθύνθηκε σε αυτό, δούλεψε για την διαμόρφωση όρων μαζικού εργατικού «εκβιασμού»
απέναντι εργοδοσία. Πέτυχε, σε αρκετές περιπτώσεις, την καταβολή δεδουλευμένων και
αποζημιώσεων ανεξάρτητα από την τυπική σχέση εργασίας (μισθωτοί ή δελτίο κλπ).
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Συνενώνει διάφορα τμήματα των πληττόμενων μηχανικών που δεν εντάσσονται σε σωματειακές
δομές (πχ αυτοαπασχολούμενοι). Παλεύει σε κινηματική και αγωνιστική κατεύθυνση
συμβάλλοντας στην μάχη του ασφαλιστικού.

#block_TEE

#block_TEE
Να γίνουμε η άμμος στα γρανάζια τους !

Διεκδικούμε τον κοινωνικό μας ρόλο, τον έλεγχο του αντικειμένου της δουλειάς μας,
ενάντια στους νόμους της αγοράς
Στα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης επιχείρησαν να μετατρέψουν τους μηχανικούς σε
φοροεισπράκτορες των δανειστών, με πιστοποιητικά, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κ.ά. Η
κυρίαρχη πολιτική πιέζει τους μηχανικούς να ξεκόβονται από το προϊόν της δουλειάς τους, να
υποκύπτουν στους εκβιασμούς της καθημερινότητας, της εργοδοσίας και του κράτους, να χάνουν
το κριτήριο της κοινωνικής ωφέλειας στο αντικείμενο της εργασίας τους.
Σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για την επιστήμη μας όχι όπως την υπηρετούν οι «επιφανείς»
μεγαλοεργοδότες και οι εργολάβοι ή μέσα από μια γυάλα υποτιθέμενων ειδικών, αλλά
ως ζωντανό κομμάτι των κοινωνικών αντιστάσεων, που επιχειρεί να συμβάλλει στα
πραγματικά πεδία που διανοίγονται στη συγκυρία.
•
•
•
•
•

•
•

Προτάσσουμε το κριτήριο της κοινωνικής ωφέλειας, το ρόλο μας ως «τεχνικού» συμβούλου
των κινημάτων, ενάντια στις λογικές του κέρδους και της εξυπηρέτησης του χρέους.
Παλεύουμε ενάντια στην πολιτική που με κριτήριο την κερδοφορία οδηγεί σε εργατικά
ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.
Θέλουμε να έχουμε ρόλο και λόγο για τη σκοπιμότητα και τον τρόπο υλοποίησης των έργων.
Ενάντια στην παραγωγή του τεχνικού έργου προς όφελος του κεφαλαίου, στα ΣΔΙΤ και τις
συμβάσεις παραχώρησης.
Απορρίπτουμε το ρόλο του μηχανικού ως τοποτηρητή της εργοδοτικής αυθαιρεσίας στο
εργοτάξιο, στο εργοστάσιο, ή του κράτους στην δημόσια υπηρεσία.
Μαζί με τις αντιστάσεις που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο, συμβάλουμε στη
διαμόρφωση θέσεων και προγραμμάτων πάλης για θέματα πόλης, περιβάλλοντος, ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις , στις ΣΔΙΤ, τις συμβάσεις παραχώρησεις, την εμπορευματοποίηση του
δημόσιου χώρου και τις fast track επενδύσεις.
Μαζί με μαχόμενες δυνάμεις του εκπαιδευτικού κινήματος, τις αριστερές συλλογικότητες
φοιτητών, τα ΕΑΑΚ, θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για την παιδεία, την κατεύθυνση της
έρευνας, το ρόλο της τεχνολογίας.
Συμβάλλουμε σε ένα άλλο πρόγραμμα σχεδιασμού της παραγωγής, στην υπηρεσία των
κοινωνικών αναγκών, σε ρήξη με τα μνημόνια, το χρέος, τις πολυεθνικές, την ευρωζώνη
και την ΕΕ.

H αναμέτρηση είναι μπροστά μας !
Δεν θέλουμε να υπάρξουμε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός «ανενεργού πολίτη»,
αλλά ως οργανικό κομμάτι του κινήματος στην προσπάθεια να θέσει ξανά στο προσκήνιο τις
πραγματικές ανάγκες και δικαιώματα με αποφασιστικούς αγώνες.
Παλεύουμε για τη συγκρότηση ενός μετώπου ρήξης και ανατροπής που θα μπορεί να δει τον
αντίπαλο στο μάτια και να έρθει σε ρήξη μέχρι το τέλος με τις δυνάμεις του κεφαλαίου, τους
δανειστές και την ΕΕ. Πιστεύουμε ότι ο μόνος δρόμος για να εμποδιστεί και να ανατραπεί
η ευρωμνημονιακή κόλαση, δεν είναι άλλος από αυτόν του ανυποχώρητου αγώνα των
εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας. Ενός αγώνα σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, τη ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
Θεωρούμε πως η επιβίωση των πληττόμενων μηχανικών αλλά και όλης της κοινωνίας περνά
μέσα από βαθιές πολιτικές ρήξεις και ανατροπές.
Το ανοιχτό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ στο μνημονιακό στρατόπεδο, απέδειξε περίτρανα ότι δεν
είναι αρκετή η γενικόλογη και αόριστη καταγγελία ενάντια στα Μνημόνια, αν δεν υπάρχει
συγκεκριμένο εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο ρήξης και ανατροπής.
• Αν θέλουμε ψωμί και δουλειά, πρέπει να καταργήσουμε τα Μνημόνια και τις Δανειακές
Συμβάσεις, να διεκδικήσουμε την 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 δημόσιο 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 προστατευθούν οι άνεργοι και να βρουν δουλειά οι νέοι, πρέπει να μειωθούν
οι ώρες δουλειάς και τα χρόνια για την συνταξιοδότηση, να εθνικοποιηθούν χωρίς
αποζημίωση, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο οι μεγάλες επιχειρήσεις και να δουλέψουν οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι, τα εργοστάσια που κλείνουν οι καπιταλιστές.

#block_TEE

Ψηφοδέλτια #block_TEE, αριστερή κίνηση εργαζομένων & άνεργων μηχανικών

ΑΤΤΙΚΗ
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΜ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΜ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΜ
ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΜ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΜ
ΒΑΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜ
ΓΚΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΜ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜ
ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΛ
ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΜ
ΔΗΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΜ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΜ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΜ
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΜ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΤΜ
ΙΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜλΜ
ΚΑΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΚΗ ΑΜ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜ
ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΜ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΜ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΜ
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΙΩΣΗΦ (ΣΗΦΗΣ) ΑΤΜ
ΚΙΤΣΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΜΗ) ΑΜ
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜλΜ
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) ΠΜ
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΜ
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΜ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜλΜ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜ
ΚΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΜ
ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΜ
ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΜ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜλΜ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΜ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ ΜΜ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΜ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΜ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΜ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) ΑΜ
ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΜ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜλΜ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΜ
ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜλΜ
ΝΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΜ
ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΜ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΜ
ΠΑΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΜ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΜ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜλΜ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΜΜ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ
ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΗΧ ΠΕΡ
ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΜ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΜ
ΡΟΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ ΗΜ
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΣ ΑΜ
ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ ΗΜ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΜ
ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΜ
ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ
ΤΣΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΜ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΜ
ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ
ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜλΜ
ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΜ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΜ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜλΜ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΝΤΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΜ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΑΤΜ

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΜ
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΜ
ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΜ
ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΜ
ΡΑΠΤΗΣ ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΜ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜλΜ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜ
ΤΡΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΜ
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ AM
ΧΡΙΣΤΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΜ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗλΜ
ΔΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΜ
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜλΜ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΜ
ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΜ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΜ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΜ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΜ
ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΜ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΜ
ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΜ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΜ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΖΩΗ ΑΜ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΜ
ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΜ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΜ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΜ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΜ
ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΜ
ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΚΛΗ ΠΜ
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΜ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΜ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΜ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΜ
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΜ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΜ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜλΜ
ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΜ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΟΣΟΥ ΞΕΝΗ ΧΜ
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΜ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΜ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΜ
ΜΟΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΜ
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΜ
ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΜ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΤΜ
ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜλΜ
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
#block_ΤΕΕ
ΒΛΑΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΕΛΛΗ ΧΑΡΗΣ
ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
#block_ΤΕΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΣΟΥΝΑΠΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
στηρίζουμε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΒΛΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ)
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΩΝ
στηρίζουμε ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΩΡΟ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
(AXMMET)
ΒΑΪΔΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΡΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΔΕΛΗΒΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΦΡΕΜΙΔΗ ΝΑΝΑ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΨΥΧΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
στηρίζουμε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Εργαζόμενοι και Άνεργοι Χημικοί
Μηχανικοί
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΑΡΔΑΒΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ
ΔΑΛΑΪΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
στηρίζουμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
στηρίζουμε ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΚΚΑΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΚΡΙΘΑΡΗ ΜΑΡΟΥΛΑ
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
στηρίζουμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

