
 
 



Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
→ Ορθώνουμε το ανάστημά μας!  Δεν μας αξίζει να ζούμε μισή «ζωή». Μπορούμε να 

παλέψουμε για την κατάργηση των αντιλαϊκών μέτρων και για να ανακτήσουμε τις 
απώλειες όλου του προηγούμενου διαστήματος! 

→ Φέρνουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο! Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, 
το κεφάλαιο, την ΕΕ και την εξουσία τους! 

→ Αλλάζουμε τους συσχετισμούς παντού, στο κίνημα, στους συλλόγους, στο ΣΠΜΕ!  
→ Οργανώνουμε την πάλη μας, συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις για την αντεπίθεση! 
Η επίθεση στα δικαιώματά μας, την τελευταία περίοδο, συρρίκνωσε βίαια το βιοτικό μας 
επίπεδο. Η ανεργία και αναδουλειά που έφερε η καπιταλιστική κρίση, η μείωση μισθών και 
εργασιακών δικαιωμάτων σε ιδιωτικό αλλά και δημόσιο τομέα, οι αβάστακτες ασφαλιστικές 
εισφορές για τον μισθωτό με Μπλοκάκι, τον αυτοαπασχολούμενο και άνεργο μηχανικό, η 
καρατόμηση των συντάξεων, η φοροληστεία, μας οδηγούν στη φτώχεια. Οι άνεργοι συνάδελφοι 
στερούνται στοιχειώδη δικαιώματα σε υγεία -πρόνοια και επίδομα ανεργίας, ενώ απειλούνται με 
κατασχέσεις για χρέη προς το ΤΣΜΕΔΕ. Η ευρωενωσιακή πολιτική της «απελευθέρωσης», με την 
αποσύνδεση πτυχίου - επαγγέλματος και τις πιστοποιήσεις των τεχνικών δραστηριοτήτων, η 
κρατική στήριξη με διαδοχικά νομοθετήματα για έργα και μελέτες, συγκεντρώνουν τις δουλειές 
στα χέρια των ομίλων. Συγχρόνως, οι κατασκευαστικοί όμιλοι (π.χ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ) προωθούν 
ατομικές συμβάσεις με απαράδεκτους όρους και ρήτρες που παραπέμπουν σε εργασιακές 
σχέσεις 19ου αιώνα. Επιχειρούν να εισάγουν στις συμβάσεις των εργαζόμενων ξένο δίκαιο, 
αντιδραστικότερο απ’ το ελληνικό, αξιοποιώντας το γεγονός πως θυγατρικές του ομίλου έχουν 
έδρα σε άλλη χώρα. 

Η πολιτική αυτή δεν είναι τυχαία, ούτε προσωρινή. Οι δικές μας θυσίες επιβάλλονται 
προκειμένου μια χούφτα κατασκευαστικοί όμιλοι και μεγάλες μελετητικές, τεχνικές εταιρείες να 
διασφαλίσουν την κερδοφορία τους, την ίδια ώρα που η εργαζόμενη πλειοψηφία φυτοζωούμε 
ως αυτοαπασχολούμενοι ή δουλεύουμε για έναν άθλιο μισθό με τις ευέλικτες εργασιακές 
σχέσεις του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Αυτό που ζούμε δεν είναι «σύντομος εφιάλτης» που 
θα περάσει μαζί με την κρίση, είναι η πραγματικότητα της εργασίας στον 21ο αιώνα, στον 
«ελεύθερο κόσμο» της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου που μας προσφέρει άφθονες 
«ευκαιρίες»: φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση, μετανάστευση και πόλεμο. 

Το αντιλαϊκό πρόσημο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στα χνάρια 
όλων των προηγούμενων... 

Αυτή την πολιτική, που θυσιάζει τα δικά μας συμφέροντα για τις ανάγκες των μονοπωλιακών 
ομίλων, ακολουθούν, χωρίς καμιά παρέκκλιση, όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έφερε το νέο αντιασφαλιστικό - φορομπηχτικό της έκτρωμα, σε πλήρη 
συνεννόηση με τους «εταίρους» - δανειστές της και ακολουθώντας πιστά τις επιταγές των 
βιομηχάνων, εφοπλιστών, τραπεζιτών, κατασκευαστών, συνολικά της άρχουσας τάξης, αυτών 
που έχουν την πραγματική εξουσία και ανέθεσαν στην κυβέρνηση να κάνει τη «βρώμικη» 
δουλειά και στο ασφαλιστικό. Ρίχνουν τη «χαριστική βολή» στην κοινωνική ασφάλιση όπως τη 
γνωρίσαμε, τη μεγάλη αυτή κατάκτηση του λαϊκού κινήματος που προέκυψε μέσα από 
σκληρούς ταξικούς αγώνες. 

Η κυβέρνηση και τα όλα τα κόμματα που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο έχουν συμφωνήσει για την 
απελευθέρωση των απολύσεων, νέες μειώσεις μισθών, τον περιορισμό μέχρι και απαγόρευση 
της συνδικαλιστικής δράσης, την παράδοση των κόκκινων δανείων στα αρπακτικά, τους 
πλειστηριασμούς για τη λαϊκή κατοικία. Η πολιτική του κεφαλαίου και της Ε.Ε. είναι «αυτόματος 
κόφτης» κάθε λαϊκού δικαιώματος που στέκεται εμπόδιο στην κερδοφορία και την 



ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Η αλυσίδα της αντιλαϊκής επίθεσης συμπληρώνεται με τον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την προσφυγιά, τους ανταγωνισμούς μονοπωλίων που φέρνουν την 
αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και την απειλή πολεμικής ανάφλεξης στο Αιγαίο και 
έχουν μόνιμα θύματα τους λαούς που υποφέρουν. Η δίκαιη αγανάκτηση και διαμαρτυρία 
ενάντια στην ΕΕ, που επιβεβαιώθηκε και με το αποτέλεσμα του Βρετανικού Δημοψηφίσματος, δεν 
πρέπει να εγκλωβιστεί σε διάφορα αστικά σχέδια. Διέξοδος για το λαό είναι η πάλη για 
αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να συνδεθεί με την πάλη για την ανατροπή της εξουσίας 
του κεφαλαίου. 

Η στάση των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού στη 
διοίκηση του ΣΠΜΕ 

Ο ΣΠΜΕ προχωρά σε εκλογές με καθυστέρηση 2 χρόνων. Όμως οι ευθύνες της πλειοψηφίας 
της απερχόμενης διοίκησης του ΣΠΜΕ, δεν περιορίζονται στη μη τήρηση του καταστατικού και 
στις παλινωδίες ως προς το χρόνο διενέργειας των εκλογών, γεγονότα που επιτείνουν την 
απαξίωση του ΣΠΜΕ από την εργαζόμενη πλειοψηφία των συναδέλφων.  

Οι παρατάξεις που εκπροσωπήθηκαν αρχικά στο Δ.Σ. του ΣΠΜΕ: ΔΚΜ (ΝΔ), ΠΑΣΚ (ΠΑΣΟΚ), 
Συνεργασία (ΣΥΡΙΖΑ), αποτέλεσαν τους συνδικαλιστικούς εκφραστές των κομμάτων που 
συγκρότησαν τις προηγούμενες και την τωρινή αστική κυβέρνηση και χρεώνονται την ευθύνη για 
την κατάσταση των εργαζόμενων μηχανικών και ως παρατάξεις που ασκούν τη Διοίκηση του 
ΤΕΕ. Σήμερα κατεβαίνουν διασπασμένες, με νέα ονόματα, αλλά με σταθερό προσανατολισμό 
στην υπηρεσία του μονόδρομου της ανταγωνιστικότητας των ομίλων και της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης. Στη ΔΚΜ η «μάχη» διεξάγεται εντός της κοινού ψηφοδελτίου της παράταξης, ενώ 
κατεβαίνει και μια υποδιαίρεσή της στη Βόρεια Ελλάδα με τίτλο «Ανασυγκρότηση Μηχανικών». Στη 
θέση της παλαιάς ΠΑΣΚ βρίσκουμε τη ΔΗΣΥΜ του σημερινού ΠΑΣΟΚ και την «Προοδευτική 
Συνεργασία» του Σπίρτζη, πρώην προέδρου ΤΕΕ ως ΠΑΣΟΚ και νυν υπουργού Υποδομών στην 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στη θέση της «Συνεργασίας» του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκουμε τη «Ριζοσπαστική 
Πρωτοβουλία Μηχανικών» του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ και την ΠΡΕΣΑ (πρώην ΣΥΡΙΖΑ και νυν Λαϊκή 
Ενότητα). Αλλά και οι δήθεν «ακομμάτιστοι» και πρόσφατα «διαζευγμένοι» εκπρόσωποι της 
επίσημης ΕΛΕΜ και της διάσπασής της ΔΥΝΑ.ΜΗ, που ισχυρίζονται πως παλεύουν για τα 
δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων, ομόφωνα αποφάσιζαν στα κύρια 
ζητήματα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αστικών κομμάτων στο ΣΠΜΕ, όπως το 
ίδιο πράττουν και στη Διοίκηση του ΤΕΕ.   

Οι όποιες μεταξύ τους «έντονες» διαφορές είναι μάχες καρέκλας για τις εκπροσωπήσεις στο 
ΤΕΕ, στις διοικήσεις οργανισμών και άλλων οργάνων, για τα ιδιαίτερα συμφέροντα μερίδων του 
κεφαλαίου που εκφράζουν. Οι δήθεν φραστικές τους «αντιρρήσεις» με ορισμένα κυβερνητικά 
σχέδια νόμου στέκονται στην επιφάνεια. Συσκοτίζουν την αιτία της εφαρμοζόμενης πολιτικής, 
τον πραγματικό αντίπαλο των εργαζόμενων, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους και 
την ΕΕ που τους στηρίζει. Οι όποιες όψιμες αντιρρήσεις τους δεν μπορούν να κρύψουν τις 
ευθύνες των παρατάξεων αυτών για την κατάστασή μας σήμερα. Καλλιέργησαν τη μοιρολατρία 
του μονόδρομου της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της Ε.Ε. παράλληλα με τις συντεχνιακές 
αυταπάτες ότι την ώρα που ισοπεδώνονται όλοι οι εργαζόμενοι μηχανικοί και το σύνολο του 
λαού, οι Πολιτικοί Μηχανικοί τάχα θα σωθούν εάν δοθεί αποτελεσματικά η «μάχη» για την 
κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων έναντι των άλλων ειδικοτήτων, για τη σωτηρία του 
«αυτόνομου» ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ κ.ο.κ. Η πλειοψηφία του ΔΣ έβαλε στην άκρη τα ζωτικά μας 
προβλήματα, υπονόμευσε την οργάνωση κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό σε μια ανώδυνη 
διαμαρτυρία για τη «σωτηρία» του ΤΣΜΕΔΕ πίσω από το ΤΕΕ. Η ηγεσία του ΤΕΕ αποδέχτηκε και 
στήριξε όλο το προηγούμενο αντιασφαλιστικό πλαίσιο της ανταποδοτικότητας που έφερε ο Ν. 
3518/2006 και η εφαρμογή των τριετιών, ενώ κινητοποιήθηκε για να διατηρήσει το ΕΤΑΑ την 
αυτονομία του και να μετατραπεί σε ένα πλήρως ανταποδοτικό (χωρίς εισφορές κράτους και 
εργοδοτών) Ταμείο που θα χορηγεί επικουρική σύνταξη και εφάπαξ. 



Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΣΠΜΕ δεν ασχολήθηκε ποτέ με την ανάγκη για την κάλυψη των 
ανέργων, ούτε με τις κινητοποιήσεις ενάντια στην καταλήστευση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ 
μέσω της Τράπεζας Αττικής. Απείχε από κάθε κινητοποίηση ενάντια στις απολύσεις και για 
υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία ενάντια στην 
ευρωενωσιακή πολιτική πιστοποίησης του επαγγέλματος και στους νόμους μονοπώλησης των 
έργων, την κρατική πολιτική στήριξης των ομίλων. Επιδιώκουν να προσαρμόσουν τον ΣΠΜΕ 
στο νέο τοπίο που διαμορφώνει η «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και η αλλαγή δομής του 
ΤΕΕ με τη μετατροπή του σε Φορέα Πιστοποίησης του συνόλου των τεχνικών δραστηριοτήτων. 
Επιδιώκουν τη μετατροπή του Συλλόγου σε φορέα παροχής επ’αμοιβή σεμιναρίων κατάρτισης 
ανά δραστηριότητα Πολιτικού Μηχανικού (βλ. Ελεγκτές Δόμησης, Ενεργειακοί Επιθεωρητές) 
ευθυγραμμισμένοι με την πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ, μονοπωλίων για την ανταγωνιστικότητα, την 
πλήρη αποσύνδεση του πτυχίου από την άσκηση του επαγγέλματος. 

Είναι απαραίτητο να σταθούμε και στο ρόλο των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο χώρο των 
μηχανικών και του ΤΕΕ, παρότι η «Ανεξάρτητη Αριστερή Παρέμβαση» (πρώην «Ανεξάρτητη 
Αριστερή Κίνηση») δεν εκπροσωπήθηκε στο απερχόμενο ΔΣ του ΣΠΜΕ. Οι δυνάμεις αυτές έχουν 
ευθύνη γιατί δημιούργησαν εύφορο έδαφος να περπατήσει το σύνθημα της «αριστερής 
κυβέρνησης» ως κεντρικό πολιτικό καθήκον που, στα πλαίσια του αστικού διπολισμού 
(κυβέρνηση Τσίπρα έναντι δεξιού Σαμαρά), συνέβαλε στη λαϊκή στήριξη στο εμπόριο κάλπικης 
ελπίδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις εκλογές του Γενάρη του 2015, έφτασαν να συμμετέχουν στις 
κινητοποιήσεις στήριξης της κυβερνητικής «διαπραγμάτευσης» με τη δικαιολογία ότι «πιέζουν την 
κυβέρνηση να μην υποχωρήσει». Είναι οι ίδιες δυνάμεις που σήμερα κάνουν κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ 
όχι για αυτό που ήταν και είναι, αλλά γιατί τους «εξαπάτησε». Η συνεργασία ΑΝΤΑΡΣΥΑ – Λαϊκής 
Ενότητας εξυπηρετεί την ανάγκη του αστικού πολιτικού συστήματος για δημιουργία ενός νέου 
πόλου-αναχώματος που θα διεκδικεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα του «παλιού – καλού –
αντιμνημονιακού» ΣΥΡΙΖΑ, για να επαναληφθεί το ίδιο απατηλό αντιλαϊκο έργο. 

Η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς! 
Δεν υπάρχουν «σωτήρες», μόνοι μας πρέπει να σωθούμε. Μόνο η οργάνωση της εργατικής 
λαϊκής αντεπίθεσης μπορεί να ανακόψει και να ανατρέψει τις νέες δέσμες αντιλαϊκών μέτρων, 
που έρχονται καλυμμένες με το μανδύα της «δίκαιης ανάπτυξης». Είναι ώρα να σημαδέψουμε τον 
πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, τους ομίλους, την ΕΕ. Η μοναδική λαϊκή αντιπολίτευση 
στο σύλλογο και στο ΤΕΕ είναι οι δυνάμεις που εκφράζει το ψηφοδέλτιο της 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, που πρωτοστάτησαν όλο το προηγούμενο διάστημα στις συνεχείς μάχες 
μέσα και κυρίως έξω απ’ τα ΔΣ. Έχουμε κοινό αντίπαλο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Γι’ 
αυτό και ο αγώνας μας, για να έχει αποτελέσματα, πρέπει να δοθεί μέσα απ’ τα ταξικά σωματεία 
και τις επιτροπές αγώνα που συσπειρώνουν μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς 
σε κάθε κλάδο, σε συντονισμό με την Ομοσπονδία Οικοδόμων στον κλάδο των κατασκευών, 
γενικότερα με τις δυνάμεις που συσπειρώνονται στον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, το 
ΠΑΜΕ, καθώς και με τις δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε μάχη αλλαγής του συσχετισμού παντού, σε κάθε μετερίζι. 
Να δυναμώσουμε τα ταξικά σωματεία, να ενισχύσουμε τις εστίες αντίστασης σε κάθε κλάδο και 
χώρο δουλειάς. Η μαζική συμμετοχή στις εκλογές και η αλλαγή συσχετισμού στο Δ.Σ. του ΣΠΜΕ, 
η ολόπλευρη στήριξη της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ στις εκλογές της 3ης του Ιούλη, θα μας επιτρέψει 
να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις. Για την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, για να 
συγκεντρώσουμε δυνάμεις και να αντεπιτεθούμε στον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την 
ΕΕ και την εξουσία τους. 

 

    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(www.dpk.tee.gr 

 email: panepistimoniki@dpk.gr 

τηλ. 6945546257, 6977219710, 6947375869 


