


 

EΛΑ  

 στο δρόμο της  

Οι διοικήσεις του ΤΕΕ υπηρετούν την αντιλαϊκή επίθεση  

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ! 

Δεκαετίες τώρα, έχουν παρελάσει από μπροστά σου πολλές κυβερνήσεις, όλων των «αποχρώσεων»: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. 

Και μαζί τους, άλλες τόσες διοικήσεις του ΤΕΕ, οι περισσότερες μάλιστα με «αριστερό» πρόεδρο. Γνωρίζεις τι έκαναν 

όλοι αυτοί για τις δικές σου ανάγκες. Θυμήσου, ποιων τα συμφέροντα εξυπηρέτησαν με την πολιτική τους και γιατί; 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΗΜΕΡΑ! 

Από το 1993 μέχρι σήμερα, πληρώνεις πάνω από 4 φορές παραπάνω εισφορές σε ένα Ταμείο που σου 

«υπόσχεται» λιγότερο από το μισό της σύνταξης που υπολόγιζες να πάρεις. 

Η φοροληστεία σου σφίγγει τη θηλιά γύρω από λαιμό και, μαζί με τις εισφορές, σε σπρώχνει βίαια έξω από 

το επάγγελμα, με την απειλή της κατάσχεσης να κρέμεται σαν Δαμόκλειος Σπάθη πάνω από το κεφάλι σου. 

Οι εργασιακές σχέσεις θυμίζουν «γαλέρα» πολύ πριν έρθει η κρίση, με τα 10ωρα και τα 12ωρα δουλειάς με 

μπλοκάκι χωρίς δικαιώματα να γίνονται όλο και περισσότερο καθεστώς και – σήμερα πλέον – η εργοδοσία, 

αποθρασυμένη, να σου επιβάλλει να δεχθείς ακόμα και ατομικές συμβάσεις με βάση ξένο δίκαιο. 

Με τη νομοθεσία για τα έργα και τις μελέτες, μέσω των ΣΔΙΤ, των Συμβάσεων Παραχώρησης, της κατάργη-

σης των ελάχιστων αμοιβών κλπ., όλη η δουλειά συγκεντρώνεται στα χέρια μιας χούφτας μεγάλων ομίλων, 

ενώ για εσένα προβλέπεται το κυνήγι πιστοποιητικών (ταυτότητας κτηρίων, ενεργειακών κ.λπ.) για «τρεις κι 

εξήντα». 

Στο ίδιο αποτέλεσμα συντείνει και η εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ για την πιστοποίηση και την απο-

σύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος. Το δίπλωμά σου σου «εξασφαλίζει» απλά το εισιτήριο για ένα ατέλειωτο 

«γαϊτανάκι» εξετάσεων και πιστοποιήσεων, μέσω του οποίου λίγοι και «εκλεκτοί» θα μπορούν να ασκούν το 

επάγγελμα, ενώ οι υπόλοιποι μετατρέπονται σε φτηνή, ευέλικτη επιστημονική εργατική δύναμη για να κερδί-

ζουν τα μονοπώλια. 

Τώρα εμφανίζεται ξανά ένας πολύχρωμος θίασος παρατάξεων που υπόσχεται ξανά να ασχοληθεί με τα προβλήματά 

σου. Όμως γνωρίζεις πολύ καλά πως η ξαναζεσταμένη σούπα των καθεστωτικών παρατάξεων του ΤΕΕ δεν αλλάζει χα-

ρακτήρα αν αλλάξουν ορισμένοι τίτλοι παρατάξεων ή αν προστεθούν μερικά νέα πρόσωπα. Παραμένει «τοξική» για τα 

δικαιώματά σου.  Ανεξάρτητα απ’ το όνομα που άλλωστε το αλλάζουν σχεδόν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, οι δυνάμε-

ις αυτές στήριξαν και στηρίζουν την αστική πολιτική μέσα στο ΤΕΕ, συγκυβερνούν από κοινού το ΤΕΕ δεκαετίες τώρα. 

Μπορείς να τους κρίνεις με τη δική σου πείρα.  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΕΕ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ!  

Μαζί κυβέρνηση ΝΔ και ηγεσία του ΤΕΕ «ψήφισαν» τον Ν.3518/06 που σε «φόρτωσε» με υπέρογ-

κες εισφορές και έφερε την ανταποδοτικότητα στο Ταμείο. 

Μαζί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ΤΕΕ έβαλαν το ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής και τα αποθεματικά του 

σε ομόλογα στην Τράπεζα της Ελλάδας άτοκα. 

Μαζί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΤΕΕ «έσπρωξαν» πάνω από 400 εκ. € στην τελευταία ανακεφαλαιοποί-

ηση της Attica Bank, ανεβάζοντας σε πάνω από 800 εκ. € τη συνολική «επένδυση» (τη στιγμή που 

η χρηματιστηριακή αξία της δεν είναι ούτε το ένα δέκατο). 

Ο Πρόεδρος και η Διοικούσα του ΤΕΕ συνέχιζαν τον διάλογο με την κυβέρνηση για τον αντιασφα-

λιστικό νόμο του Κατρούγκαλου, ενώ είχαν δεσμευθεί να αποχωρήσουν ύστερα από σχετική από-

φαση της Αντιπροσωπείας μετά από πρόταση της «Πανεπιστημονικής». Η άσφαιρη κινητοποίηση 

του ΤΕΕ δεν ζητούσε την απόσυρση, αλλά τη «βελτίωση» του νόμου λαιμητόμου για τα δικαιώματά 

μας.  



Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις δεν αφορούν μόνο τον κλά-

δο μας, ούτε μόνο την Ελλάδα. Εφαρμόζονται σ’ όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ πριν ακόμα ξεσπάσει η διεθνής κρίση του 2008 – 

2009. Το κεφάλαιο απαιτεί φθηνή εργατική δύναμη για να ανακάμψουν και να αυξηθούν τα κέρδη του. Θυσιά-

ζουν τα δικαιώματά μας για να θωρακισθεί η ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών ομίλων. Όλες οι κρατικές ρυθμίσεις και 

οι νόμοι διευκολύνουν τους ομίλους για να διασφαλίσουν τη μερίδα του λέοντος απ’ την πίτα των έργων στις κατασκευές και 

στους άλλους κλάδους. Σ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας στο ασφαλιστικό που 

φορτώνει όλα τα βάρη της εργοδοσίας και του κράτους στις πλάτες των μισθωτών και των εργαζόμενων. Γι’ αυτό και όλες οι 

ελληνικές κυβερνήσεις βάδισαν στον ίδιο δρόμο της σφαγής των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και της κλοπής των αποθεματι-

κών του ΤΣΜΕΔΕ (με τα κουρέματα, το PSI και της ανακεφαλαιοποιήσεις της Τράπεζας Αττικής). 

Ο πραγματικός αντίπαλός μας έχει ονοματεπώνυμο.  Είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, το κεφάλαιο και η εξουσία του, οι ιμπερια-

λιστικές συμμαχίες που το στηρίζουν. Είναι η εγχώρια άρχουσα τάξη (ΣΕΒ, ΣΤΕΑΤ κ.λπ.), η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτόν τον αντίπα-

λο υπηρετεί ο πολύχρωμος θίασος των παρατάξεων που σε θυμήθηκαν προεκλογικά και όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Σ’ αυτά 

τα πλαίσια η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και γενικότερα το αστικό πολιτικό σύστημα κινείται σε μια γραμμή ακόμη μεγαλύτε-

ρης εμπλοκής της Ελλάδας στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, που θα συνδυαστεί με επιτάχυνση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώ-

σεων. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες, διαπραγματεύονται ακόμη και τα κυρίαρχα δικαιώματα, με 

γνώμονα τα στρατηγικά συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτά τα συμφέροντα υπηρετούν πάντα τόσο οι εθνικιστικές προτάσεις 

διεκδικήσεων, όσο και οι κοσμοπολίτικες προτάσεις συμβιβασμών και παραχωρήσεων. Για τα κέρδη των μονοπωλίων καλούν 

τους λαούς να χύνουν το αίμα τους. Για αυτό απαιτείται να έρθουν μαχητικά στο προσκήνιο οι στόχοι να μην υπάρξει καμία 

αλλαγή συνόρων που επιβάλλουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, Κύπρο ενιαία ανεξάρτητη, να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, να 

κλείσουν οι Νατοϊκές βάσεις, να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, να εκφραστεί η αλληλεγγύη στους πρόσφυ-

γες. 

Οι νέες κυβερνητικές υποσχέσεις ότι η επερχόμενη ανάκαμψη των 

κερδών των μονοπωλιακών ομίλων θα μεταφρασθεί σε ευημερία για 

όλους μας, είναι καθαρή εξαπάτηση.  

Ανάπτυξη είχαμε μια δεκαετία ολόκληρη πριν την κρίση, αλλά αυτή όχι μόνο δεν εμπόδισε 

την κρίση, αλλά την προετοίμασε κιόλας. Όρος για αυτή την «ανάπτυξη» ήταν η συμπίεση εργατικών και λαϊκών δικαιωμά-

των, που ξεκίνησε πολύ πριν τα μνημόνια και στην Ελλάδα και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Αυτός ο δρόμος, με ή χω-

ρίς ευρώ, με «φιλελεύθερη» ή «σοσιαλδημοκρατική» απόχρωση,  πάντα είχε τον ίδιο κερδισμένο – το μεγάλο κεφάλαιο – 

και τον ίδιο χαμένο: το λαό, τους εργαζόμενους. 

Όλες οι αστικές δυνάμεις μιλούν πλέον μόνο για «ευκαιρίες» και έχουν ξεχάσει τη λέξη δικαιώματα. 

Για να ανακάμψουν τα κέρδη του κεφαλαίου η κυβέρνηση μεθοδεύει το επόμενο διάστημα «υποκατώτατους» μισθούς 

κάτω από 500 ευρώ για τους νεοεισερχόμενους, νομοθετική κατάργηση των προσαυξήσεων και των επιδομάτων, κατάρ-

γηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, πλήρη ελαστικοποίηση του ωραρίου. 

Οι προτάσεις του ΤΕΕ για «ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία» και η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ αφορούν επίσης τη στήριξη της 

κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι θα συνεχίσουν να κυνηγούν τα πιστοποιητικά κτηρίων για 

να επιβιώσουν κάθε μήνα. 

Οι νέες ρυθμίσεις για τον «Χωροταξικό Σχεδιασμό» που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τα Μητρώα των Τεχνικών 

Έργων, θα αποκλείσουν ουσιαστικά τμήμα των αυτοαπασχολούμενων απ’ την «αγορά εργασίας». Στην ουσία αποσυνδέο-

υν το πτυχίο απ’ τα επαγγελματικά δικαιώματα και ταυτόχρονα θα αυξήσουν τα βάρη για τη στέγαση της λαϊκής οικογέ-

νειας. 

…ίσα-ίσα, αυτός είναι ο δρόμος που οδήγησε από το κακό στο χειρότε-

ρο! Ενίσχυσε τις αυταπάτες ότι, τάχα, θα μας σώσει κάποια «αριστερή, 

προοδευτική κυβέρνηση» χωρίς σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο του λαού, την 

άρχουσα τάξη και την ΕΕ που τη στηρίζει. Ότι, τάχα, θα σωθούμε με αλλαγή νομίσματος, με κάποια διευθέτηση του χρέο-

υς, ενώ οι μονοπωλιακοί όμιλοι θα συνεχίσουν να κρατούν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Η αντιλαϊκή πολιτική των 

μνημονίων που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, δεν είναι τυχαία. Υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου ενάντια στα δικά 

μας συμφέροντα, σ’ όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Δεν ανατρέπεται αν δε σημαδέψεις τον πραγματικό σου αντίπαλο, το μεγάλο 

κεφάλαιο και την εξουσία του. Η «άσφαιρη» «αντιμνημονιακή» γραμμή της ΛΑΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι συνένοχη για τον α-

φοπλισμό του κινήματος, τον εγκλωβισμό του στο ρόλο του υπηρέτη της κυβερνητικής εναλλαγής ανάμεσα στις διάφορες δυ-

νάμεις που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. 

Ο ποικιλόχρωμος χώρος των πρώην εξαπτέρυγων του ΣΥΡΙΖΑ (βλέπε ΑΡΑΓΕΣ, #block-ΤΕΕ κ.λπ.) ενίσχυσε για χρόνια τις αυτα-

πάτες και τις προσδοκίες φιλολαϊκής λύσης απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετείχε στις κινητοποιήσεις που στήριζαν την κυβέρνηση Τσίπ-

ρα στις υποτιθέμενες «σκληρές διαπραγματεύσεις» με την Τρόικα. Σήμερα επιχειρούν να αποδυναμώσουν στην πράξη τον 

συντονισμό της δράσης των συνεπών ταξικών σωματείων, προβάλλοντας την ανάγκη ενός τρίτου πόλου που θα κρατά αποσ-

τάσεις απ’ το ΠΑΜΕ, τον ταξικό πόλο που αντιπαλεύει τον κυβερνητικό-εργοδοτικό συνδικαλισμό. Γι΄ αυτό και, παρά την απο-

κήρυξη στα λόγια, οι δυνάμεις αυτές συνιστούν ουσιαστικά ένα ενιαίο μπλοκ στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου Μισθω-

τών Τεχνικών, αλλά και σε Επιστημονικές Επιτροπές και περιφερειακά ψηφοδέλτια στις εκλογές του ΤΕΕ, αποδεικνύοντας πως 

δεν έχουν απεγκλωβιστεί απ’ την  καταστροφική για τους εργαζόμενους λογική του μικρότερου κακού που τους οδηγεί στο να 

επιζητούν έναν νέο, και αυτή τη φορά, «αυθεντικό» ΣΥΡΙΖΑ που θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις του.    

H ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ! 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ  

ΤΗΣ «ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΚΟ»… 



Διεκδικούμε: 
Κατάργηση όλων των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών - φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ!  

Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Να καταργηθεί η ελαστική εργασία με το Μπλοκάκι! Αντιστεκόμαστε στην προώθηση ελαστικών 

εργασιακών σχέσεων με συμβάσεις αλλοδαπού δικαίου που προωθείται από τους ομίλους. Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 

5νθημερο, 7ωρο). Κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου για τις ΣΣΕ. Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς για αναπλήρωση των 

απωλειών μας! Να επανέλθουν οι κατώτεροι κλαδικοί μισθοί στα επίπεδα του 2009. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων 

υπαλλήλων  και ενσωμάτωση στο βασικό μισθό των επιδομάτων 6 και 7 τοις χιλίοις στο ύψος που είχαν πριν την κατάργησή τους. 

Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» και τους αυτοαπασχολούμενους) για όσο διαρκεί η ανεργία. Ο 

χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη για τους άνεργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πάγωμα των χρεών προς τις τράπεζες – δημόσιο – ΤΣΜΕΔΕ, των τιμολογί-

ων των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ) για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικροεπαγγελματίες όσο διαρκεί η κρί-

ση. Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις. Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας - επαγγελματικής στέγης για μισθωτούς 

και φτωχούς αυτοαπασχολούμενους. Μείωση των οφειλών προς τις τράπεζες σε ποσοστό 30% για ύψος δανείων μέχρι 300.000 € -

αντίστοιχη μείωση των χρεών προς το ΤΣΜΕΔΕ! Κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας για το ΤΣΜΕΔΕ. 

Να μπει φρένο στη φοροληστεία των εργαζομένων. Να πληρώσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. Αφορολόγητο όριο ατο-

μικό 20.000 € και επιπλέον 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, φόρος 45% στους μονοπωλιακούς ομίλους. 

Αποκλειστικά δημόσια, καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στη βάση των σύγχρονων αναγκών Όχι στην ανταποδοτικότητα στην 

κοινωνική ασφάλιση. μας. Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank! Πλήρης κάλυψη των απωλειών των αποθεματικών του 

Ταμείου από το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο. Με αφετηρία την άμεση ριζική μείωση εισφορών, με κατάργηση των αυξήσεων λόγω του 

Ν.3518/06 και των μετέπειτα νόμων, επιστροφής τους στα προ του 1992 επίπεδα ειδικά για την πρώτη πενταετία έκπτωση 50%. Όχι στα 

επαγγελματικά ταμεία. Οι  εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών να καθοριστούν στη βάση της καταβολής των 2/3 από το κράτος και 

του 1/3 από τον ασφαλισμένο. Πλήρης κρατική κάλυψη των υποχρεώσεων των στρατευμένων και των μεταπτυχιακών φοιτητών – ερευνη-

τών απ΄ τους φορείς που τους απασχολούν. Αναγνώριση των εργοδοτικών υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους με 

ΔΠΥ. Σύνταξη μετά από 30 χρόνια δουλειάς (στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες). Καμιά νέα περικοπή στις συντάξεις και 

αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων στο ύψος που ήταν το 2009. Επαναφορά 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής 

σύνταξης. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία-πρόνοια με κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας.  

Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθό, 

ΔΠΥ), με προσανατολισμό στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Κατάργηση των ιδιωτικών ΕΞ.Υ.Π.Π. και δημιουργία κρατικού σώματος 

Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας, ενταγμένου στο αποκλειστικά Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Να πληρώσει το κεφάλαιο για τον ε-

παγγελματικό κίνδυνο. Διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ.  

Ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Άδεια κυήσεως, τοκετού, γαλουχίας και φροντίδας των νεογέννητων, με πλήρεις αποδοχές και 

πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ), αντίστοιχα δικαιώματα για τις αυτοαπασχολούμενες. 

Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους ανάπηρους. Επίδομα τοκετού 

για όλες τις γυναίκες. 

Όχι στην «απελευθέρωση» και την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος! Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ενιαία ανώτατη εκπαίδευση με 

ένα πτυχίο 5ετούς διάρκειας ανά ειδικότητα μηχανικού. Αντίσταση στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώμα-

τα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Καμιά μετα-

τόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο.  

Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου δημόσιων/ιδιωτικών έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα 

χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που επιταχύνουν 

τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες 

κ.λπ.). Κατάργηση  του νόμου για το κτηματολόγιο, κατάρτιση Δασικού Κτηματολογίου πριν το Εθνικό Κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντι-

λαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση 

των Χωροταξικών Σχεδίων που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολε-

οδόμηση. 

Αποδέσμευση της χώρας απ’ την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Καμιά αλλαγή συνόρων που επιβάλλουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Κύπρος Ενιαία Ανε-

ξάρτητη. Κατάργηση των ξένων βάσεων στη χώρα μας και όλων των διευκολύνσεων στο ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΗΠΑ. Έξω το ΝΑΤΟ απ’ το Αιγαίο. Να 

κλείσει τώρα η βάση της Σούδας. Να μη διατεθούν υποδομές που βρίσκονται στη χώρα μας, ούτε και ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις 

στο νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Κατάργηση των εξοπλιστικών δαπανών για τις 

ανάγκες του ΝΑΤΟ. Επιστροφή όλων των ελληνικών Σωμάτων, που χρησιμοποιούνται στους ιμπεριαλιστικούς στρατούς. 

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν  

URL: www.dpk.tee.gr, Email: panepistimoniki@dpk.gr, Τηλ.: 6946799833, 6936775422, 6977911896 

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ! 
Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πάλης 

ενάντια την αντιλαϊκή πολιτική.  Έδωσαν και δί νουν αταλάντευτα και χωρί ς «αστερί σκους» τη μάχη για την υπεράσπι-

ση των εργασιακών και μισθολογικών μας δικαιωμάτων, σημαδεύοντας τον πραγματικό αντί παλο το κεφάλαιο και 

την ΕΕ. Πρωταγωνί στησαν στην πάλη για να ανατραπεί  η κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για το Ασφαλιστικό. Οι 

πρωτοβουλί ες που πήραν για τη συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους συσπεί ρω-

σαν εκατοντάδες συναδέλφους σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, απεργί ες, άνοιξαν δρόμους στην πάλη 

του κινήματος για αλλαγή των συσχετισμών σε όλα τα επί πεδα, βαδί ζοντας μαζί  με τις ταξικές δυνάμεις που συσπει-

ρώνονται στο ΠΑΜΕ και στη ΠΑΣΕΒΕ.  

http://www.dpk.tee.gr
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