
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Σςνάδελθοι Αςηοαπαζσολούμενοι – Αςηοαπαζσολούμενερ - 

Μικποεπαγγελμαηίερ Μησανικοί, 
Οινη εκείο νη εξγαδφκελνη κεραληθνί πνπ δηαηεξνχκε κηθξά ηερληθά γξαθεία κε θχξην 
βηνπνξηζηηθφ ζηήξηγκα ηελ πξνζσπηθή εξγαζία καο, αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα 

πξνηάμνπκε αγσληζηηθά ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληά καο, φρη ζε αληηπαξάζεζε αιιά ζε 
ζπκπαξάηαμε κε ην ηαμηθφ θίλεκα ησλ κηζζσηψλ κεραληθψλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ ησλ 
ππφινηπσλ θιάδσλ. 

Η επίζεζε ζην θνξνινγηθφ, ην αζθαιηζηηθφ, ε νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ζηελ πξάμε ησλ 
θαηψηαησλ ακνηβψλ (πνπ ζα έξζεη θαη ηππηθά κε ην λνκνζρέδην γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ «θιεηζηψλ επαγγεικάησλ») πνπ πιήηηνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο εξγαδφκελνπο 
κεραληθνχο θη φρη ηα κνλνπψιηα, ε κέγγελε ησλ ηξαπεδψλ, ν θαχινο θχθινο ησλ 

εθπηψζεσλ γηα λα παξζεί φπσο-φπσο «ε δνπιεηά», ν βξαρλάο ηνπ ΣΜΕΔΕ, ν θφβνο ηεο 
πνηληθνπνίεζεο, ην μεκεξνβξάδηαζκα ζην γξαθείν είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπληξίβεη 
ην κχζν ηνπ «ειεχζεξνπ» επαγγεικαηία: είλαη «ειεχζεξνο» λα «επηιέμεη» ην ξπζκφ θαη ηε 

κέζνδν ηεο πηψζεο ηνπ... 

 

Σηη μέγγενη ηηρ καπιηαλιζηικήρ κπίζηρ… 

Οη επηπηψζεηο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ηδηαίηεξα βαξηέο θαη γηα ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο κεραληθνχο. Ιδηαίηεξα ην ηειεπηαίν 
δηάζηεκα, κε ηελ αληηιατθή ιαίιαπα κέηξσλ πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε κε ηελ 
νιφπιεπξε ζηήξημε ΝΔ, ΛΑΟ θαη ΕΕ, επηρεηξείηαη νινθάλεξα ηα βάξε ηεο θξίζεο λα 

πέζνπλ θαη ζηηο δηθέο καο πιάηεο, ζηα πιαίζηα ηεο παξαπέξα αθαίκαμεο ησλ ιατθψλ 
εηζνδεκάησλ. Με ζηαζεξή ζηφρεπζε ηε δηαζθάιηζε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ησλ 

κνλνπσιίσλ, επηρεηξείηαη λα απνζησπεζεί φηη ππάξρεη θαη είλαη ξεαιηζηηθφο έλαο 
άιινο δξφκνο αλάπηπμεο, ζηνλ αληίπνδα απηνχ πνπ καο νδήγεζε ζηελ θξίζε θαη 
πνπ ιεζηεχεη ην ιαφ ζπζηάδνληαο ηηο ιατθέο αλάγθεο γηα ηα θέξδε ησλ 

κνλνπσιηαθψλ νκίισλ.  

Ιδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη  θαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ην 2009, ζε ζρέζε κε ην 2008. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο 
Τπεξεζίαο, ην ζχλνιν ησλ αδεηψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο Πνιενδνκίεο ηεο ρψξαο ζε 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ήηαλ κεησκέλν θαηά 14,2% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 
ρξνληά. Μείσζε, πνπ αληηζηνηρεί ζε 24,1% ιηγφηεξε ρηηζκέλε επηθάλεηα θαη ζε 25,9% 

κείσζε ηνπ φγθνπ (ζε θπβηθά κέηξα). Απνηέιεζκα απηήο ηεο κείσζεο είλαη ε εθηίλαμε ηεο 
αλεξγίαο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, ε νπνία ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο εθθξάδεηαη 
πνηθηινηξφπσο: κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, κε εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία θαη θφβν 

γηα ηελ αλεξγία πνπ έξρεηαη απ' ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, κε θαηαπάηεζε εξγαηηθψλ 
δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ αιιά θαη κε ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηηο 

εθπηψζεηο, ηελ έληαζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο κεγαινθαηαζθεπαζηέο. 
Πάλσ απφ 200 ρηι. είλαη ηα απνχιεηα δηακεξίζκαηα, φρη επεηδή είλαη ιπκέλν ην πξφβιεκα 
ηεο ιατθήο θαηνηθίαο αιιά επεηδή νη κεγαινθαηαζθεπαζηέο δελ κπνξνχλ λα βγάινπλ ηα 

θέξδε ηα νπνία ππνιφγηδαλ. 

 

 



Εσθπόρ μαρ ο καπιηαλιζηικόρ δπόμορ ανάπηςξηρ! 

 

Πξνζπαζνχλ λα καο ρσξίζνπλ ζε «κειεηεηέο» θαη «εξγνιήπηεο», ζε απηνχο πνπ 
αζρνινχληαη κε «δεκφζηα» θαη ζε εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε «ηδησηηθά» έξγα. Όκσο, ε 

αιήζεηα είλαη φηη ε δηάθξηζε «Γεκφζησλ» θαη «Ιδησηηθψλ» έξγσλ είλαη πιαζηή. 
Πξψηα-πξψηα, πιαζηή απφ ηε ζθνπηά ησλ θνηλσληθψλ θαη ιατθψλ αλαγθψλ, πνπ είλαη 
εληαίεο. Αιιά είλαη θαη ππνθξηηηθή, κηαο θαη ζηα πιαίζηα ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ην ίδην ην 

κνλνπσιηαθφ θεθάιαην ηείλεη λα ηελ θαηαξγήζεη, κέζα απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε (π.ρ. 
ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, ΔΙΣ θιπ.) θαη ηε ξαγδαία ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε 

θαη ησλ δχν ηνκέσλ – ε πζηέξεζε ηνπ βαζκνχ κνλνπψιεζεο ηνπ ηνκέα ησλ ηδησηηθψλ, 
έλαληη εθείλνπ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ εμεγείηαη ηζηνξηθά θαη δελ αιιάδεη ηελ εηθφλα. Σν 
πξαγκαηηθφ, επνκέλσο, πνιηηηθφ δίιεκκα είλαη: «παξαγσγή έξγσλ γηα ηηο ιατθέο 

αλάγθεο ή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ»;  

ην δίιεκκα απηφ, απαληά πξψηα-πξψηα ε δσή. Έξγα αλαγθαία γηα ην ιαφ 

(αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε, αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο 
ρψξαο γηα άξδεπζε θαη ειεθηξνπαξαγσγή θιπ.) δελ είλαη «επηιέμηκα», ελψ άιια πνπ 

ελδηαθέξνπλ ην θεθάιαην (π.ρ. νδηθνί άμνλεο, ηνπξηζηηθά κεγαζήξηα, ηδησηηθέο 
επελδχζεηο ΑΠΕ θιπ.) πξνσζνχληαη κε δηαδηθαζίεο απαξάδεθηεο, κεηαθπιίνληαο ην 
θφζηνο δηπιά θαη ηξηπιά ζηηο πιάηεο ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ θαη, ζπρλά, κε ηξαγηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ ίδηα ηε δσή ηνπ (Σέκπε).  

Η δσή, αθφκα, έδεημε φηη θακηά λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ παξειζφληνο δελ κπνξεί λα 

ζηακαηήζεη ηε δξάζε ησλ λφκσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Οχηε νη ηάμεηο πηπρίσλ, 
νχηε πεξηνξηζκνί φπσο ην αλεθηέιεζην ή ε εληνπηφηεηα κπφξεζαλ λα αλαθφςνπλ ηε 

γηγάλησζε ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ ζηα Γεκφζηα Έξγα, ηνλ πιήξε θαη 
αζθπθηηθφ ηνπο έιεγρν απφ ηνπο νκίινπο θαη ηηο ηξάπεδεο. Παθησινί δηο κέζα απφ 

ην θαη’επθεκηζκφλ «Πξφγξακκα Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ» ζα θαηεπζπλζνχλ ζηνπο 
νκίινπο, γηα έξγα ΔΙΣ θαη πκβάζεηο Παξαρψξεζεο, ην ίδην θαη κέζα απφ ηνπο 
«αλαπηπμηαθνχο λφκνπο», ην ΕΠΑ θιπ., ψζηε απηή ε αληηθεηκεληθή ηάζε λα επηηαρπλζεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν. 

Είλαη νπηνπία λα πηζηεχεη θαλείο φηη κε θάπνηα «έμππλε» λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζα 

εκπνδηζηεί απηή ε ηάζε, φηαλ κάιηζηα ε ίδηα ε θαηεχζπλζε ηεο ΕΕ θαη ηεο αζηηθήο ηάμεο 
είλαη ε πιήξεο απειεπζέξσζε, κέζσ νδεγηψλ φπσο ε Μπνιθελζηάηλ, ε Μπνιψληα, ην 

άλνηγκα ησλ «θιεηζηψλ επαγγεικάησλ» θιπ. Καη βέβαηα, δπν θνξέο νπηνπία, αλ ην 
ζπλδπάζεη θαλείο κε ηελ επίζεζε ζην θνξνινγηθφ, ην αζθαιηζηηθφ, ηηο ακνηβέο πνπ 
πιήηηνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο κηζζσηνχο θαη απηναπαζρνινχκελνπο-κηθξνεπαγγεικαηίεο 

κεραληθνχο θη φρη βέβαηα ηα κνλνπψιηα.  

Εκείο νη απηναπαζρνινχκελνη θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο κεραληθνί ην θαηαλννχκε πηα πνιχ 

θαιά φηη απηφο ν ίδηνο ν θαπηηαιηζηηθφο δξφκνο αλάπηπμεο είλαη ν κεγάινο καο 
«ερζξφο», αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ δξφκνπ αλάπηπμεο είλαη 

ζαθέο φηη, αλεμάξηεηα απφ κηα ζεηξά επηκέξνπο «πάξε-δψζε» (π.ρ. δηεπζεηήζεηο ζηηο 
θαηεγνξίεο ησλ κειεηψλ, ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ακνηβψλ, ζην πνηνη γξάθνληαη ζηα 

κεηξψα ηεο ΓΕΜ, ζηα ΜΕΚ, ζην ζχζηεκα αλάζεζεο ησλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ, ζηα 
ηηκνιφγηα θιπ.), ε πξννπηηθή καο είλαη πξνδηαγεγξακκέλε: ε ζπξξίθλσζε θαη ε 
απνξξφθεζε απφ ηνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο, ε καδηθή πξνιεηαξηνπνίεζε. 

Επνκέλσο, ε γξακκή «άκπλαο» πνπ βαζίδεηαη ζην πιαίζην απηφ θαη ζηνρεχεη ζε ηέηνηεο 
επηκέξνπο «δνζνιεςίεο», ελψ ζπρλά πάεη θαη παξαπέξα, ζε ινγηθέο ζηήξημεο ησλ 

αλαδηαξζξψζεσλ κε ηελ πξνζδνθία «αληαιιαγκάησλ», είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηα 
ζπκθέξνληα ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη κηθξψλ επαγγεικαηηψλ, πνπ 
ππνθξηηηθά ηζρπξίδεηαη φηη ζέιεη λα πξναζπίζεη. 

Οχηε βέβαηα κπνξεί θαλείο λα ηξέθεη ηελ παξακηθξή απηαπάηε, αλαθνξηθά κε ην «λέν 
φξακα» ηεο «πξάζηλεο αλάπηπμεο» πνπ επαγγειίδεηαη ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ. Δελ 



ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν, παξά ηε δεκηνπξγία λέσλ πεδίσλ δξάζεο γηα ηα κνλνπψιηα, κε 
πξφζρεκα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν πιήηηεη βάλαπζα κε ηελ αξρή ηνπ 

«ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» (γηα λα ζπλερίζεη λα ξππαίλεη, κεηαθπιίνληαο ην θφζηνο ζην ιαφ). 
Γηα ην κεγάιν θεθάιαην ν δξφκνο απηφο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα θέξδε, πεξηζζφηεξεο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη επηδνηήζεηο, γηα ην ιαφ ζπλέρηζε ηεο αληηιατθήο ηαμηθήο πνιηηηθήο 
θαη δηεχξπλζε ηεο θνξνινγίαο ζε λένπο ηνκείο, φπσο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ λεξνχ, ηεο 
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ελψ γηα ην πεξηβάιινλ ζεκαίλεη έληαζε ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο γεο. 

Άιισζηε, ηηο ίδηεο απαηειέο ππνζρέζεηο αθνχγακε κηα δεθαεηία πξηλ γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη γεληθφηεξα ησλ θιάδσλ ηεο «λέαο 
νηθνλνκίαο» πνπ ζα έζηειλαλ νξηζηηθά ζην ρξνλνληνχιαπν ηεο Ιζηνξίαο ηελ εθδήισζε ηεο 

θξίζεο. Η εθηαιηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο θξίζεο, ζπληξίβεη ηα ηδενινγήκαηα ησλ 
απνινγεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σηο μέηωπο ηηρ πάληρ για ηη Λαϊκή Εξοςζία και Οικονομία η 
διέξοδορ! 
 

ηνλ αληίπνδα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ, βξίζθεηαη 

ε δηθή καο ζηξαηεγηθή πξφηαζε ηνπ δξφκνπ αλάπηπμεο ηεο Λατθήο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ 
θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

ηε δηθή καο αληίιεςε, ην ηερληθφ έξγν αληηκεησπίδεηαη σο ζρεδηαζκέλε 

δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηε ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηαξθψο 
δηεπξπλφκελνπ ζπλφινπ ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Πξνηάζζνπκε ηελ αλάγθε γηα 
ζπλνιηθή θαη εληαία ζεψξεζε φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ησλ 

έξγσλ (κειέηε, θαηαζθεπή/εγθαηάζηαζε, ρξήζε, ζπληήξεζε θιπ.) κε γλψκνλα ην 
ζχλνιν ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, γηα θζελά θαη πνηνηηθά έξγα πνπ δε ζα απνηεινχλ 

εκπνξεχκαηα, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ, ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 
έξγα, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δξαζηηθή κείσζε ηεο ιατθήο επηβάξπλζεο. 
Είλαη θαλεξφ απφ απηή ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή απαίηεζε πνπ ζέηνπκε, φηη κφλν ζηα πιαίζηα 

κηαο θεληξηθά ζρεδηαδφκελεο νηθνλνκίαο κπνξεί απηφ λα επηηεπρζεί. 

Πην εηδηθά, ε πινπνίεζε απηήο ηεο αληίιεςεο πξνυπνζέηεη εληαίνπο θξαηηθνχο θνξείο 

αλά ζηξαηεγηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο (θαηαζθεπέο, ελέξγεηα, κεηαθνξέο, ηει/λίεο 
θιπ.) πνπ ζα θαηέρεη ην ζχλνιν ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ζα θαηαλέκεη ζρεδηαζκέλα 

ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 
θάζεσλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ιατθήο 
νηθνλνκίαο.  

Καινχκε ινηπφλ θάζε απηναπαζρνινχκελν θαη κηθξφ επαγγεικαηία πνπ βηψλεη ηε 

δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πεξηγξάςακε θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ απηαπαηψλ πεξί 
«ειεχζεξνπ επηρεηξεκαηία» πνπ, ηάρα, «ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο» παξάιιεια 
κε ηελ αηνκηθή ηνπ πξφνδν θαη επεκεξία, λα ζθεθζεί κε βάζε ηηο ζεκειηαθέο ηνπ 

αλάγθεο σο εξγαδφκελνο, σο επηζηήκνλαο κε θνηλσληθή επζχλε, σο αμηνπξεπήο 
αλζξψπηλε νληφηεηα: ζα επηιέμεη λα ζπλερίζεη ζην έδαθνο απηνχ ηνπ δξφκνπ πνπ ηνλ 

νδήγεζε σο εδψ, πεξηκέλνληαο κηα νπηνπηθή αηνκηθή νδφ ζσηεξίαο ή, αθφκα ιηγφηεξν, 
θπλεγψληαο ηελ απίζαλε πξννπηηθή λα γίλεη θη απηφο κηα κέξα «ΕΛΛΑΚΣΩΡ», «J&P» θιπ; 
Ή ζα επηιέμεη ην δξφκν ηεο Λατθήο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ Κεληξηθνχ ρεδηαζκνχ πνπ ηνπ 

εγγπάηαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πην ζεκειησδψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπ (κφληκε θαη 
ζηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε δηθαηψκαηα, αλζξψπηλα σξάξηα, ακνηβέο αμηνπξέπεηαο, δσξεάλ 

παηδεία, πγεία, πξφλνηα, αλαςπρή, πνιηηηζκφ), αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε φξσλ γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ γλψζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη επεκεξία; Η 
πξψηε επηινγή ηνλ θαηαδηθάδεη ζην παξφλ ηεο «ειεχζεξεο» ζπξξίθλσζεο θαη εμαθάληζεο 



απφ ηα κνλνπψιηα. Η δεχηεξε, ηνπ αλνίγεη δηάπιαηα ην δξφκν ηεο αηνκηθήο θαη 
ζπιινγηθήο επεκεξίαο. 

Θεσξνχκε φηη εκείο νη απηναπαζρνινχκελνη κεραληθνί έρνπκε ζπκθέξνλ λα μεδηπιψζνπκε 
ηε δηθή καο αληεπίζεζε καδί κε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα άιια ιατθά ζηξψκαηα. 

Επηκέλνπκε ζηε δηαηχπσζε θαη αγσληζηηθή δηεθδίθεζε ελφο ξηδνζπαζηηθνχ πιαηζίνπ 

ζηφρσλ πάιεο πνπ απαληνχλ ζηε ζεκεξηλή δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε ζθνπηά ησλ 
θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ (κηζζσηψλ 
θαη απηαπαζρνινχκελσλ), αλνίγνπλ δξφκνπο θνηλήο δξάζεο ηεο εξγαδφκελεο πιεηνςεθίαο 

ελάληηα ζηνλ θνηλφ ερζξφ, ηα κνλνπψιηα θαη ηελ εμνπζία ηνπο. Σέηνηνη είλαη νη ζηφρνη πνπ 
έρνπκε δηαηππψζεη σο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ γηα ην αζθαιηζηηθφ, ην θνξνινγηθφ, ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ΔΙΣ θαη ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, ησλ 
λφκσλ γηα ηηο κειέηεο θαη ηηο αλαζέζεηο ησλ έξγσλ, ηελ απεηζαξρία ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 
γηα ηα θιεηζηά επαγγέικαηα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηζνηηκίεο, ηελ άκεζε αχμεζε ησλ 

ειάρηζησλ, λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ θαηψηαησλ ακνηβψλ γηα ηηο κειέηεο θαη ηηο 
επηβιέςεηο, ηελ θαηνρχξσζε ηεο θξαηηθήο επζχλεο ελάληηα ζηε κεηαθχιηζή ηεο ζηηο 

πιάηεο ηνπ κεραληθνχ θιπ. 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο φμπλζεο ηεο ηαμηθήο πάιεο, 

ζηελ νπνία έρνπκε ππνρξέσζε λα πάξνπκε ζέζε. Δίλαη φξνο επηβίσζήο καο ε 
ζεηηθή αληαπφθξηζε ζην θάιεζκα αγσληζηηθσλ θηλεηνπνίεζεσλ πνπ απεπζχλνπλ 
νη ζπλεπείο ηαμηθέο δπλάκεηο πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ, ζηελ ΠΑΔΒΔ. Να 

αληαπνθξηζνχκε ζηε ξηδνζπαζηηθή πξφηαζε αληεπίζεζεο θαη αλαηξνπήο πνπ έρεη 
εδξαησζεί πιένλ θαη ζπλερψο εληζρχεηαη θαη ζην ρψξν ησλ εξγαδφκελσλ 

κεραληθψλ. 

Έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηελ θξίζε ζαο.  

 

Σςνάδελθοι Αςηοαπαζσολούμενοι – Αςηοαπαζσολούμενερ – 
Μικποεπαγγελμαηίερ Μησανικοί, 

Απηέο ηηο ΚΡΙΗκεο Ωξεο, ΜΠΟΡΔΙ θαη ΠΡΔΠΔΙ  

η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ μας 

να γίνει ΔΥΝΑΜΗ 

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ!!! 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

http://www.dpk.tee.gr, email: dpkmix@gmail.com, τηλ.: 6977595910, 6945296350, 6948742836 


