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…..ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η πλειοψηφία των μηχανικών πλήττεται  από μία ολομέτωπη επίθεση που όμοιά της το 
ελληνικό γίγνεσθαι έχει να αντιμετωπίσει από τον πόλεμο. Οι κυβερνήσεις και οι συγκυβερνήσεις διαδέχονται η μία την 
άλλη με την υπόσχεση της εξόδου από την κρίση ενώ στην πραγματικότητα όλες ανεξαιρέτως υπηρετούν πιστά του 
όρους των μνημονίων. Έτσι θυσιάζεται ο κόσμος της εργασίας στο βωμό της εξυπηρέτησης των δανειστών και του 
Κεφαλαίου στέλνοντας στον καιάδα της ανεργίας εκατομμύρια ανθρώπων, καταδικάζοντας στη φτώχεια τις παρούσες 
και μελλοντικές γενιές.  Επιλέγουν να καταστρέψουν και να ξεπουλήσουν  τη δημόσια περιουσία, να διαλύσουν τον 
παραγωγικό ιστό, να καταστρέψουν κάθε δίχτυ προστασίας των εργαζομένων αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες. 
Οι ΣΣΕ –όπλο των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοσία- καταργήθηκαν εν μια νυκτί, ως συνθήκη ευημερίας και 
ανάπτυξης. Οι απεργίες των εργαζομένων ποινικοποιήθηκαν, με στόχο την διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας. Με 
πρωτοφανή καταστολή φιμώνουν το εργατικό και λαϊκό κίνημα, ενώ με το ακροδεξιό νεοναζιστικό δεκανίκι της Χρυσής 
Αυγής επιχειρείται να σιγήσει κάθε φωνή αντίστασης κάθε προσπάθεια διατήρησης της αξιοπρέπειας μας. 
 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

Το χρέος ως «εργαλείο» του καπιταλισμού για τη ισοπέδωση των κεκτημένων του λαϊκού κινήματος και ως  μέσο για την 
αναδιάταξη των όρων σε βάρος των δυνάμεων της εργασίας, καθώς και τα διάφορα μνημόνια για την εξυπηρέτησή του, 
επιβάλουν την πολιτική της κοινωνικής απερήμωσης που όλοι βιώνουμε. Από τη μελανή πραγματικότητα των 
μνημονιακών πολιτικών δεν θα μπορούσε να μην έχει πληγεί και ο κλάδος των μηχανικών:  
 Η πλειοψηφία των συναδέλφων ουσιαστικά υποαπασχολείται κάτω από άθλιους όρους, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, 
χωρίς δικαιώματα και κατώτατες αμοιβές.  
 Οι μειώσεις μισθών για τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους είναι αλλεπάλληλες. Οι απολύσεις είναι 
καθημερινότητα για τον ιδιωτικό τομέα, τώρα είναι πραγματικότητα και στο δημόσιο (βλέπε Διαθεσιμότητα, 
καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών). Ταυτόχρονα μία μεγάλη μερίδα μηχανικών είναι καταδικασμένη στην 
ανεργία βλέποντας ως μόνη διέξοδο τη φυγή προς το εξωτερικό, ενώ για τους απόφοιτους των πολυτεχνείων ακόμα και η 
εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός. Παγκόσμια πρωτοτυπία αποτελεί επίσης το γεγονός ότι οι άνεργοι 
συνάδελφοι δεν μπορούν καν να εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ και να λάβουν το επίδομα ανεργίας.   
 Παραμένει η απειλή αύξησης από 01/07/11 των ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ, με βέβαιο αποτέλεσμα την 
κατάρρευση των εσόδων και την καταστροφή του ταμείου μετά και την ληστεία πάνω από 2 δισ. € των αποθεματικών 
του με το PSI. Ταυτόχρονα οι μηχανικοί, σε μεγάλο ποσοστό, αδυνατούν να πληρώσουν τις ήδη υπέρογκες εισφορές του 
ν.3518/06 με αποτέλεσμα να στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  
 Ο κλάδος υγείας του ταμείου μας εντάσσεται στον εξαρχής ελλειμματικό ΕΟΠΥΥ και η προβληματική πρόσβαση στις 
παροχές του ΚΥΤ αντικαθίσταται από την απουσία περίθαλψης.  

 Επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 26%-35% από το 1ο € για όσους εργάζονται με μπλοκάκι και επιβάλλεται 
εφάπαξ τέλος επιτηδεύματος ανεξαρτήτως εισοδήματος.  
 Το πτυχίου του μηχανικού εξισώνεται επαγγελματικά με τα πτυχία των κολεγίων και απαξιώνεται με την τοποθέτηση 
φραγμών για την άσκηση του επαγγέλματος (σεμινάρια, εξετάσεις, πιστοποιήσεις). Οι μηχανικοί διασπώνται και 
κατακερματίζονται πολλαπλά σε ελέγχοντες «ειδικών προσόντων» και ελεγχόμενους. Τα Πολυτεχνεία απαξιώνονται από 
τις διαθεσιμότητες και τη μηδαμινή κρατική χρηματοδότηση και μετατρέπονται σε πανεπιστήμια-επιχειρήσεις που 
λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά και ανταποδοτικά κριτήρια και απαιτούν δίδακτρα για να εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν. Τα διπλώματα των μηχανικών μετατρέπονται σε απλά αποδεικτικά σπουδών-συλλογής πιστωτικών μονάδων 
και συνεπώς αποστοιχίζονται από τα επαγγελματικά δικαιώματα.  

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, όπου σχεδιάζονται ήδη τα νέα επιθετικά μέτρα ενάντια στους 
εργαζόμενους μηχανικούς, το Τ.Ε.Ε. αναδεικνύει νέα διοίκηση.  
 
Στις 24 Νοέμβρη 2013, οι 38.854 μισθωτοί μηχανικοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που καταβάλλουν μέση 
ετήσια ασφαλιστική εισφορά 11.088 € ο καθένας, που στερούνται αξιοπρεπή και στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για τους ίδιους και τα παιδιά τους, που βλέπουν τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ - περιουσία του ιδρώτα τους - 
να ληστεύονται από το μνημόνιο, καλούνται να ψηφίσουν. Το ίδιο θα κληθούν να κάνουν και οι 27.943 από τους 69.818 
μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες που διαθέτουν ανεξόφλητες και τοκογλυφικά προσαυξημένες ασφαλιστικές 
εισφορές, που δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα, που δεν μπορούν να νοσηλευτούν και να αγοράσουν φάρμακα. 
Είναι γεγονός ότι στο ΤΣΜΕΔΕ εγγράφονται περισσότεροι από τους 111.023 ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ μέλη του 
ΤΕΕ οι οποίοι είναι εν δυνάμει ή/και περιοδικά άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, εισφοροοφειλέτες.  
Ειδικότερα, ο κλάδος των Χημικών Μηχανικών βιώνει έντονα την ανεργία. Από τη μια οι παραγωγικές μονάδες της 
χώρας κλείνουν η μια μετά την άλλη και από την άλλη όσοι εργάζονται βιώνουν βάναυσα την συμπίεση των εργασιακών 
και επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στη διαρκή υποβάθμιση που βιώνουν οι συνάδελφοι 
στο χώρο εργασίας τους, ενυπάρχει συνεχώς η απειλή απόλυσης, η ανασφάλιστη εργασία, η εργασία με μπλοκάκι και το 
εξοντωτικό ωράριο. Μισθωτοί Χημικοί Μηχανικοί, αμείβονται κατώτερα από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε 
βιομηχανία και κατασκευαστικό/μελετητικό κλάδο. Και όλα αυτά υπό την «αιγίδα» της κυβέρνησης των τροϊκανών. 



Το μοντέλο του ευέλικτου συναδέλφου, του συνεχώς επανακαταρτιζόμενου με υπερσυγκέντρωση τεχνικών δεξιοτήτων, 
για την χρησιμοποίηση του προς όφελος της εργοδοσίας με μισθούς κάτω των 800€ και έξοδα που τον υπερβαίνουν, είναι 
το κυρίαρχο στις μέρες μας. Στόχος είναι ένας: Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου φθηνού πολυεργαλείου για τις 
επιχειρήσεις. 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 
Το ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης αλλά και ως εγγυητής και συνοδοιπόρος του μεγάλου 
κατασκευαστικού κεφαλαίου στη χώρα, ουσιαστικά δεν εξέφρασε ποτέ τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των μηχανικών 
που ζουν από την εργασία τους είτε αυτοί είναι αυτοαπασχολούμενοι είτε μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
Διαχρονικά οι εκάστοτε διοικήσεις επέλεξαν μία λογική συντεχνιακή και διαχειριστική η οποία ήταν μακριά από τις 
πραγματικές ανάγκες τόσο των μηχανικών όσο και της κοινωνίας επιβάλλοντας στρεβλώσεις στα επαγγελματικά 
δικαιώματα, «εξυπηρετήσεις» σε τεχνικούς κολοσσούς, αδυναμία να εκφράσει έναν διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης 
μακριά από τα όρια που θέτουν οι πολιτικές της αγοράς.  

Η απερχόμενη διοίκηση παραμένοντας πιστή στην παρακαταθήκη των προηγούμενων, επέλεξε να χρησιμοποιήσει το 
ΤΕΕ ως μοχλό επιβολής και άσκησης της μνημονιακής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα: 

 Στο πλαίσιο ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων κατάργησε τις κατώτατες εγγυημένες αμοιβές και τα 
κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης βρίσκεται συνεχώς σε διάλογο με την κυβέρνηση ώστε να αποκτήσει 
ενεργό ρόλο στην διαδικασία πιστοποίησης όλων των τεχνικών επαγγελμάτων. 

 Αποφάσισε την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα Αττικής (άλλα 200 
εκατ. από τις εισφορές μας). 

 Προώθησε την αύξηση στις εισφορές σε όλους τους μηχανικούς, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν και καταλήγουν 
να ρισκάρουν να χάσουν το σπίτι τους.  

 Κατάργησε τη μηνιαία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου στερώντας την επικοινωνία και τον διάλογο. 

Η απερχόμενη διοίκηση του ΤΕΕ έχει ονοματεπώνυμο και υπεύθυνους. Αποτελεί αναβαθμισμένη, επιθετική συνέχεια της 
τρόϊκας στον κλάδο.  

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
Η Αριστερή Συσπείρωση Εργαζομένων Χημικών Μηχανικών είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα το οποίο επιθυμεί να 
εκφράσει τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των χημικών μηχανικών που ζουν από την εργασία τους και 
πλήττονται από την πολιτική των μνημονίων.  

Οι αγωνιστές που συσπειρωνόμαστε στην Αριστερή Συσπείρωση Εργαζομένων Χημικών Μηχανικών, τα 
προηγούμενα χρόνια βρεθήκαμε μαζί με πολλούς συναδέλφους στην πρώτη γραμμή του αγώνα: 

 Με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, τον Σύλλογο Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας και άλλα σωματεία του 
κλάδου. Ενάντια στην εργασία χωρίς δικαιώματα που επιβάλλει η εργοδοσία μέσω του δελτίου παροχής υπηρεσιών, για 
την υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων, ενάντια στις μειώσεις μισθών, για την καταβολή των δεδουλευμένων, 
ενάντια στις απολύσεις, για να στεκόμαστε οι εργαζόμενοι όρθιοι και με αξιοπρέπεια απέναντι στην εργοδοσία.  

 Με τους μηχανικούς του δημοσίου ενάντια στις απολύσεις-διαθεσιμότητες, στις μειώσεις των μισθών, τις 
ιδιωτικοποιήσεις, με επίγνωση ότι η ισοπέδωση των εργαζόμενων στο δημόσιο λειτουργεί σαν μοχλός για την εξαθλίωση 
των εργαζόμενων και στον ιδιωτικό τομέα. 

 Στη συγκρότηση της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών με στόχο οι εργαζόμενοι και άνεργοι μηχανικοί να πάρουν την 
κατάσταση στα χέρια τους, μέσα από διαδικασίες βάσης, ενάντια στις λογικές ανάθεσης.  

 Για την αναδιάταξη των σχέσεων του ΠΣΧΜ με τα μέλη του, στην κατεύθυνση υπεράσπισης των κοινωνικών αναγκών 
της πληττόμενης πλειοψηφίας και των σύγχρονων εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών.  

 Στις πολύμηνες κινητοποιήσεις, που ανάγκασαν το ΔΣ του ΕΤΑΑ να αναστείλει προσωρινά τις αυξήσεις των εισφορών 
του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και το σφράγισμα των βιβλιαρίων υγείας των ανέργων συναδέλφων και έδειξαν πως ο δρόμος της 
συλλογικής αντίστασης και του αγώνα, μπορεί να έχει αποτελέσματα.  

 Στην πάλη για την αναγνώριση της «ιδιότητας ανεργίας του άνεργου μηχανικού», για την ίδρυση ταμείου ανεργίας, για 
αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας, περίθαλψη, απαλλαγή τους από τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πρώτα απ’ όλα για το 
δικαίωμα στη δουλειά και την αξιοπρέπεια.  

 Σταθήκαμε απέναντι στις κυρίαρχες παρατάξεις του ΤΕΕ, που έβαλαν τη σφραγίδα τους στην ισοπέδωση των 
δικαιωμάτων μας και συναίνεσαν σε κάθε αντεργατικό μέτρο. Στα όργανα του ΤΕΕ, επιδιώξαμε την ακύρωση κάθε 
απόπειρας χειροτέρευσης των δικαιωμάτων μας, μακριά από πρακτικές διαχείρισης.  

 Συμμετείχαμε σε όλες τις μάχες του εργατικού κινήματος για την ανατροπή της επίθεσης κυβέρνησης ΕΕ- κεφαλαίου, 



στον συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων, κόντρα στον υποταγμένο κυβερνητικό συνδικαλισμό. Στις μικρές και 
μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στο φασισμό, στους αγώνες για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα 
ενάντια στον σύγχρονο κοινοβουλευτικό ολοκληρωτισμό. 

 Βρεθήκαμε στο πλευρό των κατοίκων στις Σκουριές, στην Κερατέα, στο Ελληνικό, για την υπεράσπιση του 
περιβάλλοντος και των ελευθέρων χώρων.  

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ 

 Για τη συντριβή της μνημονιακής πολιτικής, την ανατροπή των κυβερνήσεων των τροϊκανών, για το «μαύρισμα» των 
αντιδραστικών διοικήσεων του κλάδου από το ΤΕΕ 

 Ούτε ένα ευρώ αύξηση εισφορών καμίας κατηγορίας ασφαλισμένου, άμεση μείωση των εισφορών. Αύξηση των 
παροχών και των καλύψεων. 

 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δουλειά με πλήρη επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. 

 Κάτω τα χέρια απ’ τα αποθεματικά – έξω το ταμείο από Τράπεζα Αττικής – χρηματιστήριο – ομόλογα. Πλήρη κάλυψη 
απ’ το κράτος των απωλειών του αποθεματικού. Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ να περάσουν από τα τραπεζικά, 
επενδυτικά, εργολαβικά και χρηματιστηριακά συμφέροντα στους δοκιμαζόμενους συναδέλφους 

 Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους μηχανικούς. 

 Αναγνώριση των ανέργων συναδέλφων. Επίδομα ανεργίας για όλους τους άνεργους συναδέλφους (μισθωτούς ή ΔΠΥ) 
και υποαπασχολούμενους συναδέλφους. 

 Διαγραφή χρεών προς το ΤΣΜΕΔΕ, όσων αποδεδειγμένα δεν έχουν εισοδήματα να πληρώσουν εισφορές, διαγραφή 
των προσαυξήσεων σε όλους . 

 Άμεση επανέκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ, τέρμα στη φίμωση και τη λογοκρισία. 

 Μπλοκάρισμα κάθε απόπειρας εφαρμογής πιστοποιήσεων – εξετάσεων και φραγμών για τη πρόσβαση στο επάγγελμα.  
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