
Συνάδελφε αυτοαπασχολούμενε, αυτοαπασχολούμενη,  

 

Βιώνεις καθημερινά την κρίση στην οικοδομή, στα έργα & τις μελέτες, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες του λαού για φτηνή, 

ασφαλή και ποιοτική κατοικία, καθώς και για αναγκαία έργα υποδομής, μένουν ανικανοποίητες. 

Βρίσκεις δουλειά όλο και πιο σπάνια και όποτε αυτό συμβαίνει δουλεύεις για ένα κομμάτι ψωμί, αφού η περίφημη 

«απελευθέρωση της αγοράς» το μόνο που «απελευθέρωσε» ήταν οι εκπτώσεις στις αμοιβές σου, ενώ οι κρατήσεις & εισ-

φορές ανεβαίνουν, τα χαράτσια πέφτουν βροχή, η φοροαφαίμαξη σε στραγγίζει.  

Βάζεις λουκέτο στο γραφείο σου εξαιτίας της συγκέντρωσης μελετών και έργων σε μια χούφτα ομίλους, διαδικασία που 

την επιταχύνει η πολιτική της ΕΕ με την πολιτική της «απελευθέρωσης».  

Το κράτος σε αποκαλεί κλέφτη και φοροφυγά (αλλά την ίδια στιγμή χαρίζει δισεκατομμύρια στα μονοπώλια) και σε χα-

ρατσώνει από παντού, ενώ οι τράπεζες σε πνίγουν με τα δάνεια.  

Χρεώνεσαι χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο στο ταμείο, αλλά δεν έχεις φάρμακα και σου πετσοκόβεται η σύνταξη. Τζογάρουν 

τα αποθεματικά, τον ιδρώτα σου, σε «επενδύσεις» και σε «κουρέματα», για να συνεχίζουν να κερδίζουν δις οι μονοπωλια-

κοί όμιλοι των τραπεζών, της βιομηχανίας, των κατασκευών, των εφοπλιστών. Ένας στους δύο δεν έχει να πληρώσει το 

ταμείο, βρίσκεται ανασφάλιστος, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς κάλυψη των στοιχειωδών σύγχρονων ιατ-

ρικών αναγκών. Και τώρα, δεν έφταναν όλα αυτά, αλλά ετοιμάζονται να σου πάρουν και ό,τι έχεις με κόπο αποκτήσει με 

τη δουλειά μιας ζωής, με κατασχέσεις, επειδή χρωστάς στο ταμείο! 

Έχεις κάθε δίκιο να είσαι οργισμένος με αυτή την κατάσταση για την οποία υπάρχει ένοχος και έχει ονοματεπώνυ-

μο! Είναι το σάπιο σύστημα του καπιταλισμού, που γεννά και διογκώνει την κρίση και το χρέος. Είναι η διαχρονική αντιλαϊ-

κή πολιτική της ανταγωνιστικότητας των ομίλων που προωθεί η ΕΕ και  όλες  οι  κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ (τα τελευταία 

χρόνια και μαζί και με ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ). Πολύ πριν το χρέος και την κρίση, αυτή η πολιτική έφερε τα ΣΔΙΤ, τις συμβάσεις πα-

ραχώρησης, τους νόμους για τις μελέτες και τις αναθέσεις των έργων, κατευθύνει τα έργα σε 3-4 ομίλους στερώντας τη 

δουλειά από χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και μικροεπαγγελματίες. Είναι η πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά σε 

όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η στρατηγική της, γιατί αυτό απαιτεί η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών 
ομίλων της. 

Σ’ αυτή την πορεία οι ηγεσίες ΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ και των επιστημονικών συλλόγων, σε όλες τις εκδοχές  είναι συνένοχες. Όχι 

απλά δεν στάθηκαν δίπλα σου όλο αυτό το διάστημα, αλλά προώθησαν ενεργά την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-

μονοπωλίων με τις θέσεις τους για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το πλαίσιο ανάθεσης μελετών και έργων, την απελευ-

θέρωση των αμοιβών κ.λπ. Προώθησαν την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση που οδήγησε στις υπέρογκες 

αυξήσεις των εισφορών, προώθησαν ενεργά την καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων. Για παράδειγμα η ηγε-

σία του ΤΕΕ ψήφισε για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής. Με ψευτοκινητοποιήσεις της τελευταί-

ας στιγμής, στη λογική του «μη χειρότερα», προσπαθεί να αποκρύψει τις ευθύνες της, να αποπροσανατολίσει από τον 

πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-μονοπωλίων και την αναγκαιότητα της σύγκρουσης. Σε εξαπατά, 

όμως, γιατί όπως βιώνεις, δε χρειάζεται να αυξηθούν κι άλλο οι εισφορές για να χειροτερεύει καθημερινά η κατάστασή 

σου, ούτε να επιβληθούν και νέα χαράτσια. Αρκούν αυτά που ήδη έχουν επιβληθεί. Για παράδειγμα αρκούν στους διπλω-

ματούχους μηχανικούς οι ήδη υπέρογκες εισφορές του Ν.3518/06 (για τον οποίο ακόμα πανηγυρίζουν ως ΤΕΕ μιας και 

τον συνδιαμόρφωσαν με την κυβέρνηση), για να σφίγγει καθημερινά η θηλιά γύρω από το λαιμό σου.  

Σήμερα, οι ίδιες ηγεσίες, ζητούν να δοθεί και νέος πακτωλός κρατικού χρήματος στα μονοπώλια, μέσα από το ΕΣΠΑ και 

την αύξηση του ΠΔΕ. Μην έχεις αυταπάτες! Στα πλαίσια αυτού του δρόμου ανάπτυξης και της κυριαρχίας των μεγάλων 

ομίλων, αυτοί οι πόροι δεν θα πάνε για έργα που έχει ανάγκη ο λαός, δεν θα σου εξασφαλίσουν δουλειά, αλλά θα δοθο-

ύν σε ΣΔΙΤ και σε συμβάσεις παραχώρησης, θα καταλήξουν στις τσέπες των ομίλων. Είναι πρόκληση το γεγονός ότι η 

«απάντηση» για παράδειγμα της ηγεσίας του ΤΕΕ στην πολιτική που σε πετά βίαια από το επάγγελμα, είναι η «εθελούσια 

αναστολή» της άδειας επαγγέλματος για έως και 3 έτη. Αυτό που επιδιώκουν τα μονοπώλια και η κυβέρνηση με την πολι-

τική τους να σε αναγκάσουν να κάνεις, η ηγεσία του ΤΕΕ σε καλεί «εναλλακτικά» …να το κάνεις από μόνος σου, 

«εθελοντικά»!!! 

Μην πιστεύεις τις υποσχέσεις όσων σου τάζουν ότι υπάρχει διέξοδος για το λαό «εντός των τειχών» χωρίς σύγκρουση με 

την εξουσία των μονοπωλίων και την ΕΕ, με μια απλή κυβερνητική εναλλαγή και καλύτερη «διαπραγμάτευση». Το «άλλο 

μίγμα πολιτικής» είναι εναλλακτικό μόνο ως προς το μονοπάτι με το οποίο σε οδηγεί στην εξαθλίωση. Σκέψου: σου λένε 

ότι, με τη δική τους πολιτική, θα «πέσει χρήμα στην αγορά», θα ανασάνεις. Όμως, όποιος υπηρετεί τη γραμμή της αντα-

γωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων  πρέπει να δώσει νέους πακτωλούς «ζεστού χρήματος» που θα δώσει ως 

«κίνητρα», «φοροαπαλλαγές», «μείωση εργοδοτικών εισφορών», για να έρθει η «ανάπτυξη». Από πού θα βρει αυτά τα 

χρήματα, αν όχι και πάλι από το λαό; Εσύ που πλήρωσες την «ανάπτυξη» και την κρίση, εσύ θα πληρώσεις και την 

«ανάκαμψη». Μιαν «ανάκαμψη» η οποία όταν έρθει θα είναι αναιμική και πρόσκαιρη, θα «πατήσει» πάνω στα συντρίμμια 

των δικαιωμάτων του λαού, στην ακόμα πιο βίαιη «έξωσή» σου από το επάγγελμα, στην ακόμα ταχύτερη συγκέντρωση 

της παραγωγής σε μια χούφτα ομίλους.  

    

Αυτοαπασχολούμενοι 

Διπλωματούχοι και Πτυχιούχοι Μηχανικοί 

ΚΑΛΕΣΜΑ 
για τη δημιουργία συλλόγου και την  οργάνωση της πάλης μας 
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ΔΙΠΛ. ΚΑΙ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(www.dpk.tee.gr, email: dpkmix@gmail.com, τηλ.: 6977595910, 6979437982, 6946799833) 

Η κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματά μας δεν είναι τυχαία. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αντα-

γωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων, που, ειδικά σε συνθήκες όξυνσης του διεθνούς ανταγωνισμού, έχουν έναν 

μόνο δρόμο. Τη διασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης, μέσα από το τσάκισμα μισθών και δικαιωμάτων, την προλε-

ταριοποίηση των αυτοαπασχολούμενων και την επιτάχυνση της συγκέντρωσης της παραγωγής για να διασφαλίσουν νέα 

κερδοφόρα πεδία τοποθέτησης των κεφαλαίων τους. Γι’ αυτό δεν μπορεί να είναι κανείς ταυτόχρονα και με τους αυτοα-
πασχολούμενους μηχανικούς και με τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την καπιταλιστική ανάπτυξη!   

Μην πιστεύεις τα συντεχνιακά σχήματα, που υπόσχονται «έξυπνες» λύσεις που θα μας επαναφέρουν τάχα στα προηγού-

μενα «χρυσά χρόνια». Ούτε τα «σεμινάρια», ούτε οι «ηλεκτρονικές πλατφόρμες», ούτε τα σούρτα-φέρτα στα γραφεία των 

υπουργών και τα διάφορα λόμπυ θα σου δώσουν δουλειά. Τίποτε από αυτά δεν θα μειώσει το εξοντωτικό βάρος των χα-

ρατσιών, τη θηλειά των υπέρογκων εισφορών. Μόνο ο αγώνας μας, ο συλλογικός, οργανωμένος αγώνας μαζί με τους 
μισθωτούς συναδέλφους και όλο το λαό, με στόχο την ανατροπή αυτής της πολιτικής, μπορεί να βάλει φραγμό στην κατ-

ρακύλα και να ανοίξει μια ελπιδοφόρα διέξοδο! 

Η κατάσταση που βιώνουμε είναι τέτοια και οι εξελίξεις τρέχουν με τέτοιο ρυθμό, που πλέον είναι φανερό στον κάθε καλοπ-

ροαίρετο συνάδελφο αυτό που εδώ και χρόνια συμβαίνει σε βάρος μας: ότι το ΤΕΕ, η ΕΕΤΕΜ και οι επιστημονικοί σύλλογοι 

ούτε μπορούν, ούτε θέλουν να είναι μορφές συνδικαλιστικής οργάνωσης και πάλης των αυτοαπασχολούμενων. Το ΤΕΕ 

από τη φύση του και την κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων στο εσωτερικό του, το ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου 

του κράτους των μονοπωλίων, είναι «ταγμένο» με την πολιτική που συντρίβει μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους και 

ενισχύσει πολύμορφα τους μεγάλους ομίλους. Η πλειοψηφία της διοίκησης της ΕΕΤΕΜ είναι με τον αντίπαλο, είναι ταγμένη 

να προωθήσει την πολιτική που σαρώνει τα δικαιώματά μας, για να υπηρετήσει τα κέρδη μιας χούφτας μονοπωλίων. Η ΕΕ-

ΤΕΜ ως διαταξικός φορέας, θολώνει τα νερά προβάλλοντας την αποπροσανατολιστική θέση ότι όλοι οι πτυχιούχοι έχουν 

κοινά συμφέροντα, λες και ο αυτοαπασχολούμενος μεροκαματιάρης έχει οτιδήποτε κοινό με έναν μεγαλοεργοδότη.  

Γι’ αυτό, για να προχωρήσει και να μαζικοποιηθεί οργανωμένα η πάλη για να μπει φραγμός στη χειροτέρευση και να διεκ-

δικηθούν νέες κατακτήσεις, είναι πια ανάγκη των καιρών, η αυτοτελής συνδικαλιστική οργάνωση των αυτοαπασχολούμε-

νων, η δημιουργία σε όλη τη χώρα Συλλόγων Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών. Για να παλέψουμε να πληρώσουν την 

κρίση τα μονοπώλια, για να απαιτήσουμε άμεσα την αναδρομική δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με την 

κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων που τσακίζουν τα δικαιώματά μας, την προστασία των συναδέλφων που δεν 

έχουν δουλειά, με επίδομα ανεργίας, κοινωνική ασφάλιση και πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανεξάρτητα από χρέη, τη 

διαγραφή χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία λόγω ανεργίας/υποαπασχόλησης, την προστασία από τα χρέη προς τις τράπε-

ζες, την προστασία από τις κατασχέσεις, την αποσύνδεση ασφαλιστικής ενημερότητας από τη συμμετοχή σε διαγωνισμο-

ύς για μικρά έργα και μελέτες, την κατάργηση των ρυθμίσεων που προωθούν την πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» 

των επαγγελμάτων και την πολιτική της Μπολόνια, την κατάργηση του αντιλαϊκού φορολογικού συστήματος, τη θέσπιση 

αφορολόγητου οικογενειακού ορίου στις 40.000 ευρώ, τη φορολόγιση όλων των κερδών  του μεγάλου κεφαλαίου με 45%, 

την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, για να διεκδικηθεί το αναφαίρετο δικαίωμα όλων στην πλήρη και σταθερή εργα-

σία και στην ασφάλιση, να διεκδικηθούν δημόσια έργα που να ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες χωρίς ΣΔΙΤ και συμβάσεις 

παραχώρησης.  

Η πρωτοβουλία μας, για ίδρυση Συλλόγου στην Αττική, είναι ενταγμένη και υπηρετεί ακριβώς α-

υτή τη λογική και την ανάγκη. ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ, ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ!!! 

Συνάδελφε, αυτοαπασχολούμενε, αυτοαπασχολούμενη, 
Όλο το προηγούμενο διάστημα, εμείς που παίρνουμε σήμερα αυτή την πρωτοβουλία, συναντηθήκαμε στις μάχες αντίστα-

σης στην προώθηση της πολιτικής κυβερνήσεων-ΕΕ-μονοπωλίων που κατεδαφίζει τα δικαιώματά μας, μέσα α-

πό  τις επιτροπές αγώνα αυτοαπασχολούμενων μηχανικών σε συντονισμό με τις επιτροπές αγώνα μισθωτών μηχανικών 

και τεχνικών και το ταξικό εργατικό κίνημα, στις κινητοποιήσεις για τη μείωση των εισφορών στα ταμεία, ενάντια στην αύ-

ξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, για τα χαράτσια, για το σφράγισμα βιβλιαρίων υγείας ανέργων-

υποαπασχολούμενων συναδέλφων, για την κατάργηση των νόμων για τις κατασχέσεις κ.ά. Αυτόν τον αγώνα σε καλούμε 

να συνεχίσουμε, πιο μαζικά, πιο συντεταγμένα, πιο οργανωμένα, μέσα από το Σύλλογό μας! Έναν αγώνα όσο ποτέ επίκαι-

ρο και αναγκαίο, αλλά δύσκολο, που για να φέρει αποτελέσματα  πρέπει να συγκρουστεί  με τις πραγματικές αιτίες της 

επίθεσης. Για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές, για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες κι 

όχι τα κέρδη των ομίλων, με αποδέσμευση απ’ την ΕΕ, κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό 

και εργατικό έλεγχο. Σ’ αυτόν το ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, ο  Ενιαίος Αποκλειστικά Κρατικός Φορέας Κατασκευ-

ών θα κάνει πράξη το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, θα κατοχυρώσει τις ανάγκες σου ως εργαζό-

μενου, θα αξιοποιήσει την επιστημονική σου γνώση σε όφελος του λαού, είναι ο μόνος που θα αναπτύξει τις ανεξάντλητες 

παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, θα επιτρέψει στους εργαζόμενους, μαζί και στους εργαζόμενους μηχανικο-

ύς, να ζήσουν και να δημιουργήσουν με αξιοπρέπεια. 

Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών  

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ για την ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ και την ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

του κινήματος! ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΔΡΟΜΟΣ!  

ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΝΗ!  


