
Στις 3 Νοέμβρη στέλνουμε 
μήνυμα ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ!  

Στις 3 Νοέμβρη... 

Λέμε ΟΧΙ  

 Στο “νέο ασφαλιστικό” της κυβέρνησης ΝΔ που μετατρέπει την 

ασφάλιση σε ατομική υπόθεση, σε τζογάρισμα “ψηλού - μέσου και 

χαμηλού” ρίσκου, το οποίο αποτελεί συνέχεια του αντιασφαλιστικού 

νόμου - λαιμητόμου Κατρούγκαλου. Στην πολιτική 

“ανταποδοτικότητας” της ΕΕ που μεταφέρει τα βάρη της εργοδοσίας 

και του κράτους στην πλάτη των ασφαλισμένων και αυξάνει τα όρια 

ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 έτη. 

 Στη φορολογική αφαίμαξη μισθωτών και αυτoαπασχολούμενων, που 

διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι καταβάλλουν μόνο το 5% των 

ετήσιων κρατικών φορολογικών εσόδων. Στην πολιτική όλων των 

κυβερνήσεων που έπνιξε στα χρέη τους εργαζόμενους μηχανικούς και 

κλιμακώνεται μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.  

 Στα ωράρια λάστιχο και στη μισθωτή δουλειά χωρίς δικαιώματα 

(άδειες, αποζημιώσεις, επιδόματα και άδειες εγκυμοσύνης μητρότητας, 

την αντιμετώπιση της εγκυμοσύνης με ποινή απόλυσης), στο 

ξεζούμισμα των εργαζόμενων, στους προκλητικά χαμηλούς μισθούς 

για εξειδικευμένη εργασία. 

 Στην απαξίωση του επιστημονικού μας αντικειμένου και τη 

μετατροπή μας σε “εκδότες” φτηνών πιστοποιητικών και “ελεγκτές” 

τήρησης των προδιαγραφών που ορίζει μια νομοθεσία που κάθε τόσο 

αλλάζει για να προσαρμόζεται στο “δίκαιο του επενδυτή”. 

 Στην αποσύνδεση του πτυχίου μας από τα επαγγελματικά 

δικαιώματα, στην ισοτίμηση των πτυχίων των κολλεγίων και των 

Πολυτεχνείων. Στο διαχρονικό ρόλο του ΤΕΕ στην προώθηση της 

πολιτικής της ΕΕ που ισοπεδώνει τα δικαιώματα και αναλαμβάνει την 

“πιστοποίηση” των τεχνικών δραστηριοτήτων.  

Γυρνάμε οριστικά την πλάτη στις κάλπικες “αριστερές 

φωνές” που:  

 Στήριξαν ως “κυβερνητικοί εκπρόσωποι” την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στα 

όργανα του ΤΕΕ και στο κίνημα. Αυτός είναι ο ρόλος τόσο της 

επίσημης παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον τρέχοντα τίτλο “Συμμαχία 

για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ” (πρώην ΡΠΜ καθώς φροντίζει να αλλάζει 

ονομασία κάθε τριετία), όσο και της “πρωτοεμφανιζόμενης” παράταξης 



Δ.Ε.Σ.Μη υπό τη “σκέπη” του τέως Υπουργού ΣΥΡΙΖΑ και πρώην 

προέδρου του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη. Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ αφού 

προσυπέγραψαν όλες τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις μέχρι το 2060, 

έκαναν όλη τη “βρώμικη” δουλειά για λογαριασμό της άρχουσας τάξης 

και της ΕΕ, σήμερα επανέρχονται να αναβαπτιστούν ως 

“αντιπολίτευση”.  

 Μιλούν για “ΤΕΕ αδέσμευτο από συμφέροντα” λες και στη χώρα των 

“λωτοφάγων” ξεχάσαμε κιόλας τις “ αδέσμευτες - αριστερές” ηγεσίες 

ΤΕΕ με προέδρους Αλαβάνο και Σπίρτζη. Το ρόλο που έπαιξαν οι 

“αδέσμευτοι” πρόεδροι στη στήριξη της αστικής πολιτικής σε 

ασφαλιστικό, απελευθέρωση του επαγγέλματος, στήριξη των 

επιχειρηματικών ομίλων.  

 Τις δυνάμεις εκείνες που στήριξαν τις αυταπάτες για το «μικρότερο 

κακό», όπως αυτές που σέρβιρε ο μπαξές (βλ. ΑΡΑΓΕΣ, #block-ΤΕΕ 

κ.ά.) των συνοδοιπόρων του παλαιού «αντιμνημονιακού» ΣΥΡΙΖΑ. Δεν 

έχουμε ανάγκη από νέα «αντιδεξιά» μέτωπα που ενισχύουν ψεύτικες 

προσδοκίες φιλολαϊκής διαχείρισης εντός των τειχών του συστήματος. 

Από δήθεν ριζοσπαστικές φωνές (ΑΡΑΓΕΣ - Συσπείρωση) 

απολογητών του ρόλου του ΤΕΕ που το αναγορεύουν σε “φορέα και 

συλλογικό εκπρόσωπο” των μηχανικών. Από δυνάμεις που αφήνουν 

στο απυρόβλητο την πολιτική της ΕΕ, του μεγάλου ενόχου για την 

ισοτίμηση των Πολυτεχνείων με τα κολλέγια.  

 Τις δυνάμεις εκείνες όπως της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΤΕΕ (παράταξη #block-

ΤΕΕ) που υπονομεύουν στην πράξη τη μοναδική προσπάθεια 

συντονισμού του αγώνα Σωματείων και Ομοσπονδιών που υλοποιούν 

οι ταξικές δυνάμεις ενάντια στην πολιτική ΕΕ – κυβερνήσεων 

κεφαλαίου – εργοδοτικού συνδικαλισμού. Αντί να κάνουν επιτέλους 

αυτοκριτική για την πολιτική “ουράς” στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που τους 

χαρακτηρίζει είναι η διαρκής συμπόρευσή τους με τις δυνάμεις του 

ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου 

Μισθωτών Τεχνικών, η άρνηση υλοποίησης των αποφάσεων των 

γενικών συνελεύσεων του ΣΜΤ. .  

Ιστοσελίδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  
  

Στην ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ μπορείτε να βρείτε, μεταξύ αλλων, 

αναλυτικό υλικό  

 για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της ψηφοφορίας  

 Τη διακήρυξη της Πανεπιστημονικής  

 Τα ψηφοδέλτια της Πανεπιστημονικής  

   

http://www.dpk.tee.gr/
http://www.dpk.tee.gr/Ekloges%20TEE%202019/Ekloges%20TEE%202019.htm
http://www.dpk.tee.gr/Ekloges%20TEE%202019/diak%20tee%202019.pdf
http://www.dpk.tee.gr/Ekloges%20TEE%202019/Ekloges%20TEE%202019.htm


Είναι ώρα αλλαγής συσχετισμού, ώρα να πάμε αλλιώς... 

Συμπορευόμαστε με τις δυνάμεις της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ που 

πρωταγωνιστούν σε κάθε κλάδο για να οργανωθεί ο συνδικαλιστικός αγώνας 

μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών για την υπεράσπιση των 

εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην 

εργοδοτική τρομοκρατία των απολύσεων και μείωσης μισθών και δικαιωμάτων, 

για την υπογραφή ΣΣΕ για αναπλήρωση των απωλειών. Στην πάλη για την 

απόκρουση της νέας επίθεσης στο ασφαλιστικό, την κατάργηση του νόμου 

Κατρούγκαλου και της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση, ενάντια στις 

κατασχέσεις, ενάντια στην πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, την απαξίωση των 

πτυχίων μέσω της πολιτικής της ΕΕ και των ρυθμίσεων που στηρίζει το ΤΕΕ.  

Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλό μας: επιχειρηματικούς ομίλους (ΣΕΒ, 

ΣΤΕΑΤ κ.λπ.), ΕΕ και ΝΑΤΟ. Αυτόν τον αντίπαλο υπηρετεί ο πολύχρωμος 

θίασος των παρατάξεων του ΤΕΕ που μας θυμούνται προεκλογικά και όλες οι 

αστικές κυβερνήσεις. Όλοι αυτοί είναι συνένοχοι για τη σφαγή των δικαιωμάτων 

μας. 

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.  
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