
υναδέλφισσα, συνάδελφε,  

απευθυνόμαστε σε εσένα που: 

 Απ’ όταν πρωτόπιασες δουλειά ονομάστηκες 

«συνεργάτης» με «μπλοκάκι»: χωρίς άδειες, επιδόμα-

τα, πληρωμή υπερωριών. Πληρώνεις μόνος σου τις 

υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και την 

αποζημίωση απόλυσης χρειάζεται να την κυνηγή-

σεις, ενώ δεν έχεις επίδομα ούτε καν στην ασθένεια, 

το ατύχημα, ούτε επίδομα ανεργίας. Εάν είσαι γυ-

ναίκα μηχανικός με «μπλοκάκι» δεν σου αναγνωρί-

ζουν επιδόματα και άδειες μητρότητας, μετά την 

εγκυμοσύνη είναι αβέβαιη η επιστροφή σου στη 

δουλειά. 

 Δουλεύεις απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, για ένα μι-

σθό που ξεκινάει από τα 600€ εάν είσαι νέα ή νέος 

μηχανικός, γιατί δεν υπάρχει Ε στον κλάδο. Ακό-

μα και μετά από δεκαετίες στη δουλειά ο μισθός 

σου είναι μείον σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, όχι 

όμως και τα κέρδη των αφεντικών. 

 την ανεργία ή την αναδουλειά ως αυτοαπασχολού-

μενος δεν πήρες ποτέ επίδομα ανεργίας ενώ πλήρω-

νες ακριβά το ΣΜΕΔΕ, το ΕΣΑΑ ή τον ΕΥΚΑ, δε 

μπορούσες να πας στο γιατρό γιατί χρωστούσες ει-

σφορές, μάζευες χρέη ενώ στις εκλογές σε καλού-

σαν να τους ψηφίσεις με κριτήριο την πιο ευνοϊκή 

ρύθμιση για να αποφύγεις την κατάσχεση απ’ το 

ΚΕΑΟ ή την εφορία. Με το νόμο Κατρούγκαλου και 

την ανταποδοτικότητα σου πετσόκοψαν ξανά τη 

σύνταξη. 

 Αναρωτιέσαι πόσο θα κρατήσεις το μικρό σου γρα-

φείο γιατί η αφαίμαξη σου απ’ την εφορία και τον 

ΕΥΚΑ, οι πανάκριβες επαγγελματικές πιστοποιήσεις 

και τα πολλαπλά μητρώα της “απελευθέρωσης του 

επαγγέλματος”, οι “σκοτωμένες” τιμές που τα μεγά-

λα γραφεία επέβαλαν στην πιάτσα, “στύβοντας” στη 

δουλειά για ένα ξεροκόμματο τους εργαζόμενους 

τους, σε σπρώχνουν έξω απ’ το επάγγελμα. 

 Εργάζεσαι ως Δημόσιος Τπάλληλος και σου έκοψαν 

το 40% του μισθού και αφού αποψίλωσαν τις κρατι-

κές υπηρεσίες από εργαζόμενους τις παρέδωσαν 

στην “ιδιωτική πρωτοβουλία”, σε μετέτρεψαν σε δι-

εκπεραιωτή επενδυτικών σχεδίων και σε αξιολογούν 

με αποκλειστικό κριτήριο το πόσο γρήγορα τα εγκρί-

νεις. 

 

Καμιά αναμονή!  

Είναι μύθος η «ανάπτυξη για όλους»! 

Η ελπίδα δεν βρίσκεται στην πολιτική που θα διασφαλίσει 

προσέλκυση επενδύσεων και αύξηση των κερδών των ομί-

λων, όπως μας λένε καθημερινά. Ο μύθος της «ανάπτυξης 

για όλους» της κυβέρνησης ΝΔ, αποτελεί τη φυσική συνέχει-

α της «δίκαιης ανάπτυξης» του ΤΡΙΖΑ. Η ανάκαμψη της 

κερδοφορίας τους δεν οδήγησε τους ομίλους να αποκατα-

στήσουν τις μεγάλες απώλειές μας σε μισθούς και εργασια-

κές σχέσεις. Ούτε το κράτος που τους χρηματοδοτεί να μας 

απαλλάξει από τις ληστρικές εισφορές του ΕΥΚΑ και τη 

φορολογία. Σο αντίθετο συμβαίνει: Γι’ αυτό ο ΕΒ ζητά νέες 

φοροελαφρύνσεις και πέρασμα των βαρών στους εργαζό-

μενους. Γι’ αυτό οι εργοδοτικοί φορείς αρνούνται την υπο-

γραφή κλαδικών υλλογικών υμβάσεων. Γι΄ αυτό φέρνουν 

νέο ασφαλιστικό που μειώνει περαιτέρω τις συντάξεις και 

ιδιωτικοποιεί πλήρως την ασφάλιση μετατρέποντάς την σε 

επενδυτικό προϊόν ασφαλιστικών ομίλων και τραπεζών.  

Ο πραγματικός μας αντίπαλος έχει ονοματεπώνυμο. Είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, η εγχώρια άρχουσα τάξη 

(ΕΒ, ΣΕΑΣ κ.λπ.), η ΕΕ και το ΝΑΣΟ. Αυτόν τον αντίπαλο υπηρετεί ο πολύχρωμος θίασος των παρατάξεων του 

ΣΕΕ που σε θυμούνται προεκλογικά και όλες οι αστικές κυβερνήσεις. 

Δεν είναι μονόδρομος η μίζερη ζωή με διαρκείς θυσίες για «να έρθουν οι επενδύσεις», με την ανασφάλεια για 

το τι ξημερώνει. Διεκδικούμε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που δίνει 

η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η παραγωγικότητα της εργασίας με την αλματώδη εξέλιξη της 

τεχνολογίας. 

ε καλούμε να βαδίσεις μαζί μας αγωνιστικά για να οργανώσουμε την αντεπί-

θεσή μας, για τη ζωή που μας αξίζει! 



ταθερά στο πλευρό της 

αντιλαϊκής πολιτικής 

Ο πολύχρωμος θίασος των καθεστω-

τικών παρατάξεων που συγκροτούν 

την ηγεσία του ΣΕΕ δεν αλλάζει χα-

ρακτήρα όσες φορές και αν αλλά-

ξουν τίτλο οι παρατάξεις που τον 

συγκροτούν με «ακριβές» μεταγρα-

φές, «παίκτες δανεικούς» και 

«συγχωνεύσεις». υγκυβερνούν από 

κοινού στο ΣΕΕ δεκαετίες τώρα ανε-

ξάρτητα από τους στημένους διπολι-

κούς καυγάδες και τις ενίοτε 

έντονες «αντικυβερνητικές» κορώ-

νες. Σο ΣΕΕ του «δεξιού» τασινού 

μια χαρά συνυπήρξε με την κυβέρ-

νηση ΤΡΙΖΑ, όπως αντίστοιχα προ-

ηγουμένως το ΣΕΕ του «αριστερού» 

πίρτζη συνεργάστηκε στην εφαρ-

μογή της ίδιας πολιτικής με τις κυ-

βερνήσεις ΝΔ – ΠΑΟΚ.   

Δεν υπάρχει “μικρότερο κακό”… 
Oι φωνές για τη δυνατότητα διαχείρισης του ΣΕΕ προς όφελος της πλειοψηφίας των ερ-

γαζόμενων μηχανικών, ενός “ΣΕΕ αδέσμευτου από συμφέροντα”, όπως καλεί η νέα πα-

ράταξη του ΤΡΙΖΑ στο ΣΕΕ, είναι απατηλές. Σις “αδέσμευτες” διοικήσεις του ΣΕΕ με πρό-

εδρο ΤΡΙΖΑ τις γνωρίσαμε και αυτό που έδειξαν είναι πως τέτοιες ανέξοδες διακηρύξεις 

αξιοποιούνται για να ενσωματώσουν λαϊκές δυνάμεις στους στόχους της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης, να υποτάξουν την εργαζόμενη πλειοψηφία στην ισχνή μειοψηφία της 

άρχουσας τάξης, των ομίλων, του κράτους και των μηχανισμών τους όπως είναι το ΣΕΕ.  

Απ’ την άλλη όψη του νομίσματος όμως, τώρα που ο ΤΡΙΖΑ βρέθηκε ξανά στην αντιπολί-

τευση, δεν χρειαζόμαστε «ξαναζεσταμένες» αυταπάτες για το «μικρότερο κακό». Σέτοιες 

ήταν οι αυταπάτες που σέρβιρε ο μπαξές των συνοδοιπόρων (βλ. ΑΡΑΓΕ, #block-ΣΕΕ 

κ.α.) του «παλαιού» ΤΡΙΖΑ, για τη δυνατότητα φιλολαϊκής διαχείρισης του συστήματος 

που στήριξε την «πρώτη φορά αριστερή» κυβέρνηση.  

Όσο για τις δυνάμεις της ΑΝΣΑΡΤΑ στο ΣΕΕ (παράταξη #block-ΣΕΕ), ανεξάρτητα από 

διακηρύξεις με φανφάρες περί «αναγκαίας κοινής δράσης» και “πιστοποιητικών” αγωνι-

στικότητας, αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η διαρκής συμπόρευσή τους με τις δυνά-

μεις του ΤΡΙΖΑ και της ΛΑΕ στις γενικές συνελεύσεις του ωματείου Μισθωτών Σεχνικών. 

Αντί να κάνουν επιτέλους αυτοκριτική για την πολιτική “ουράς” στο ΤΡΙΖΑ, υπονομεύουν 

στην πράξη τη μοναδική προσπάθεια συντονισμού του αγώνα ωματείων και Ομοσπον-

διών που υλοποιούν οι ταξικές δυνάμεις ενάντια στην πολιτική ΕΕ – κυβερνήσεων κεφα-

λαίου – εργοδοτικού συνδικαλισμού.  

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ! 
τις προσεχείς εκλογές του ΣΕΕ, αρκετοί μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι Μηχανικοί ίσως αναρωτηθούν γιατί 

άραγε να ψηφίσουν (;;) Σόσο η μειωμένη συμμετοχή όσων εργαζόμενων μηχανικών συνειδητοποιούν το ρόλο του 

ΣΕΕ, όσο και η διατήρηση του αρνητικού συσχετισμού με τη στήριξη των καθεστωτικών παρατάξεων ΝΔ – ΤΡΙΖΑ - 

ΚΙΝΑΛ, τελικά του επιτρέπει να συνεχίζει «ανενόχλητο» το αντιλαϊκό του «έργο», επιστρέφει πολλαπλάσια εναντίον 

μας. Είναι ώρα αλλαγής συσχετισμού, ώρα να πάμε αλλιώς... 
Οι δυνάμεις της ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ βρέθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην πρώτη γραμμή της πάλης ενάντια την αντι-

λαϊκή πολιτική. Έδωσαν και δίνουν αταλάντευτα, μέσα και έξω απ΄το ΣΕΕ, τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, 

σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο το κεφάλαιο και την ΕΕ. Πρωταγωνίστησαν στην πάλη για υπογραφή Ε με βάση τις 

ανάγκες μας, ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου και την αντιασφαλιστική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ, για να μην 

περάσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΕ και η πολιτική της ΕΕ για την 

«απελευθέρωση» του επαγγέλματος, ενάντια σε απολύσεις συναδέλφων, την απληρωσιά κλπ. Οι πρωτοβουλίες μέσα από τα ταξι-

κά σωματεία και τις Επιτροπές Αγώνα σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους συσπείρωσαν εκατοντάδες συναδέλφους σε 

κινητοποιήσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, απεργίες, άνοιξαν δρόμους στην πάλη του κινήματος για αλλαγή των συσχετισμών σε 

όλα τα επίπεδα. 

Ως ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ απευθύνουμε κάλεσμα για συμπόρευση στην εκλογική μάχη και σε αγωνιστική συμπόρευση στην πρώτη 

γραμμή της πάλης για την ακύρωση των αντιλαϊκών νόμων και επιλογών, στη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθο-

λογικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία των απολύσεων και μείωσης μισθών και δι-

καιωμάτων, για την υπογραφή Ε για αναπλήρωση των απωλειών. την πάλη για την απόκρουση της νέας επίθεσης στο ασφα-

λιστικό, την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση, ενάντια στις κατασχέσεις, ενάντια 

στην "απελευθέρωση" του επαγγέλματος, την πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, την απαξίωση των πτυχίων μέσω της πολιτικής 

της ΕΕ και των ρυθμίσεων που στηρίζει το ΣΕΕ. Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που 

δίνει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η παραγωγικότητα της εργασίας με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

www.dpk.tee.gr, email: panepistimoniki@dpk.gr 

Διαβάστε ολόκληρη τη Διακήρυξη της Πανεπιστημονικής Μηχανικών για τις εκλογές του ΣΕΕ στην ιστοσελίδα μας 

Η ηγεσία του ΣΕΕ υπηρετεί τον πραγματικό αντίπαλο 
Από την ίδια μας την πείρα, όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουμε ότι το ΣΕΕ όχι απλά δεν «απουσίαζε», αλλά αντίθετα βρέθηκε στο 

πλευρό κάθε κυβέρνησης, σύμβουλος, αρωγός και συχνά πρωταγωνιστής στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, μακριά και 

απέναντι απ’ τα συμφέροντα όσων από μας ζούμε απ’ τη δουλειά μας. Ο ρόλος του ΣΕΕ ως θεσμικός σύμβουλος του αστικού 

κράτους και η συμμετοχή σε αυτό των εργοδοτών και των διευθυντών μας, στελεχών των επιχειρήσεων αλλά και του κρατικού 

μηχανισμού, καθορίζει τον προσανατολισμό του. Τπηρετεί την πολιτική της άρχουσας τάξης, της ΕΕ και του ΝΑΣΟ. 

Διαχρονικά οι καθεστωτικές παρατάξεις των ΝΔ,ΠΑΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΤΡΙΖΑ στο ΣΕΕ, αλλά και οι διάφοροι συνοδοιπόροι τους, 

που συγκροτούν τόσο την «κυβερνητική» πλειοψηφία, όσο και την βολική «αντιπολίτευση» στη Διοικούσα του ΣΕΕ, έβαλαν πλάτη 

στην εφαρμογή της πολιτικής της άρχουσας τάξης: προωθώντας αποφασιστικά την Μπολόνια και την «απελευθέρωση» του ε-

παγγέλματος του μηχανικού, την αντιασφαλιστική πολιτική ΝΔ-ΠΑΟΚ-ΤΡΙΖΑ δίνοντας κάθε φορά μια κάλπικη «μάχη» για ορι-

σμένες απ’ τις συνέπειες, στηρίζοντας την εργοδοτική επίθεση στους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζόμενων μηχανικών 

και προκρίνοντας όλες τις αντιδραστικές αλλαγές που απαιτούνται για την επιτάχυνση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 


