
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 
URL: www.dpk.tee.gr, Email: panepistimoniki@dpk.gr 

Οι «εκλογές» της ΕΕΣΕΜ είναι νόθες! 

Η εκφυλισμένη Διοίκηση δε μας εκπροσωπεί! 

Οι εργαζόμενοι μηχανικοί να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις 

εξελίξεις μαζί με το λαϊκό κίνημα! 
υναδέλφισσες –υναδέλφοι  

Η διοίκηση της ΕΕΣΕΜ έχει οδηγήσει την Ένωση στον πλήρη εκφυλισμό, την έχει μετατρέψει σε μια σφραγίδα για τη 

στήριξη της πολιτικής ισοπέδωσης των δικαιωμάτων μας. τήριξε διαχρονικά και στηρίζει την πολιτική 

«απελευθέρωσης» του επαγγέλματος που υλοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση κατ’ εντολή των επιχειρηματικών ομίλων 

και της Ε.Ε.. Θέλει να αναλάβει από κοινού με το ΣΕΕ ρόλο στην πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων, την ίδια ώρα που εικονικά, δήθεν «συγκρούονται» για συντεχνιακά ζητήματα. Δε λέει κουβέντα για 

το νέο ασφαλιστικό λαιμητόμο, ούτε καν έβγαλε μια ανακοίνωση καταγγελίας του νόμου.  

Σην πρώτη και κύρια ευθύνη έχει η παράταξη της ΕΝΩΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Κ.Μ.), δηλαδή της πρώην 

ΠΑΚ που κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία στην Κ.Δ.Ε. Η πλειοψηφία της διοίκησης, δηλαδή η προεδρία 

Δημόπουλου, επιλέγει να διοργανώσει νόθες εκλογές.  

Οι άνισοι όροι στο δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές για τα μέλη της ΕΕΣΕΜ καθιστούν διαβλητό και επομένως 

νόθο το εκλογικό αποτέλεσμα. την ουσία η Διοίκηση της ΕΕΣΕΜ με το απαγορευτικό ποσό συνδρομής που ζητά 

για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες περιορίζει το εκλογικό σώμα μόνο στους συναδέλφους των πρώην ΔΕΚΟ και του 

ευρύτερου Δημόσιου Σομέα που οι συνδρομές παρακρατούνται από το μηνιαίο μισθό τους. Αποκλείει την 

πλειοψηφία των συναδέλφων μισθωτών και αυταπασχολούμενων που υποφέρουν από την ανεργία, την αναδουλειά 

και την υποαπασχόληση. 

Είναι αποκαλυπτικό ότι για τις προηγούμενες εκλογές είναι δημοσιευμένα μόνο συγκεντρωτικά ποσοστά και όχι 

αριθμοί ψήφων, ούτε καν πόσοι ψήφισαν σε κάθε νομό της χώρας. Κάθε Περιφερειακό Σμήμα ακολουθεί, στην 

πράξη, δική του «πολιτική» όσον αφορά το ποσό συνδρομών που εισπράττει και αποδίδει. Προκύπτει σοβαρό 

ζήτημα οικονομικής διαχείρισης σε ορισμένα Περιφερειακά Σμήματα, καθώς κανείς δε γνωρίζει ακριβώς που 

πηγαίνουν τα λεφτά από τις συνδρομές . Ο αριθμός των ψηφισάντων στους εκλογικούς καταλόγους δεν συμβαδίζει 

με τις αποδιδόμενες συνδρομές των Περιφερειακών Σμημάτων, ακόμα και όταν συνυπολογιστούν τα έξοδα τους, 

που συχνά εγκρίνονται εκ’ των υστέρων. Εξάλλου έχουν γίνει γνωστές περιπτώσεις «απώλειας» ταμειακών 

διαθεσίμων σε Περιφερειακά τμήματα.  

το πρόσφατο 21ο υνέδριο της ΕΕΣΕΜ, για ακόμη μια φορά ζήσαμε μια εκφυλιστική και αντιδημοκρατική 

διαδικασία, με ευθύνη της Ενωτικής –πρώην ΠΑΚ. Όπως και στα προηγούμενα υνέδρια, μετά τις παρουσιάσεις 

των «χορηγών» του υνεδρίου, τον απολογισμό και το πρόγραμμα δράσης, ακολούθησε η συζήτηση για τις 

προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της ΕΕΣΕΜ που πρότεινε η απερχόμενη πλειοψηφία στο σώμα του 

συνεδρίου. Πρόκειται για τροποποιήσεις που κάνουν ακόμα πιο αντιδραστικό τον προσανατολισμό και τη λειτουργία 

της ΕΕΣΕΜ. Αποκορύφωμα η πρόταση τροποποίησης του άρθρου 6 στο οποίο αναφέρεται ότι «Με απόφαση των 

2/3 των μελών της ΚΔΕ μπορούν να θεωρηθούν ταμειακώς εντάξει μόνο για το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, τα 

μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους τα τρία τελευταία έτη περιλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής των 

εκλογών», απαιτώντας πλέον την καταβολή όλων των οφειλόμενων συνδρομών από το έτος λήψης του πτυχίου. ε 

αυτή τη συζήτηση, ως Πανεπιστημονική προσπαθήσαμε να θέσουμε προς ψήφιση τροποποίηση για μείωση των 

συνδρομών στις εκλογές. Η Ενωτική –πρώην ΠΑΚ βλέποντας πως η πρόταση αυτή έχει ανταπόκριση σε τμήμα των 

συνέδρων, αποφάσισε να μη διεξαχθεί καμιά συζήτηση για το καταστατικό ούτε καν να μπει για ψηφοφορία στο 

σώμα η πρόταση. Η Πανεπιστημονική αποχώρησε από το υνέδριο μετά από αυτή τη μεθόδευση. 

Απέδειξε, για ακόμη μια φορά, πως θέλει να μετατρέψει οριστικά την ΕΕΣΕΜ σε ένα κλειστό club, χωρίς μαζικές 

διαδικασίες, μακριά από τις ανάγκες και τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των εργαζόμενων μελών της, χωρίς 

καμία δυνατότητα συσπείρωσης και προσανατολισμού προκειμένου να αντιπαλέψει την αντιλαϊκή επίθεση της 

εκάστοτε κυβέρνησης της Ε.Ε και του κεφαλαίου. Άλλωστε, ως Πανεπιστημονική, στο 18ο υνέδριο της ΕΕΣΕΜ 

είχαμε καταψηφίσει το παρόν καταστατικό καθώς ο προσανατολισμός και οι σκοποί της Ένωσης που 

αποτυπώνονται σε αυτό υποτάσσονται στην υλοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών της εκάστοτε κυβέρνησης και 

αποδέχονται τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. 
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Η μη συμμετοχή των παρατάξεων ΝΔ και ΤΡΙΖΑ στις νόθες εκλογές της ΕΕΣΕΜ δε σηματοδοτεί ουσιαστική 

αντίθεση με την πολιτική που ακολουθεί η πλειοψηφία, καθώς συμφωνούν και οι δύο στην κεντρική κατεύθυνση 

του ρόλου και του προσανατολισμού της ΕΕΣΕΜ, στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική κεφαλαίου και Ε.Ε.. Η όποια 

κριτική τους στον πρόεδρο και την πλειοψηφία της Διοίκησης της ΕΕΣΕΜ δεν τους αθωώνει από τις διαχρονικές 

τους ευθύνες καθώς από κοινού ψήφιζαν στην ΚΔΕ τις αντιδραστικές θέσεις υλοποίησης της πολιτικής 

απελυθέρωσης του επαγγέλματος και κατάργησης των δικαιωμάτων μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Με αφορμή την «αξιολόγηση» κλιμακώνεται η επίθεση στα δικαιώματά μας  

Σην ίδια ώρα κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, άρχουσα τάξη και «κουαρτέτο» των δανειστών, μέσω «διαπραγματεύσεων» 

προετοιμάζουν το νέο γύρο επίθεσης με ορυμαγδό αντιλαϊκών μέτρων που «τσακίζουν» τα δικαιώματά μας στο 

βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Νέα μέτρα που αφορούν τα εργασιακά και συνδικαλιστικά 

μας δικαιώματα, το κατέβασμα του αφορολόγητου σε χαμηλότερα όρια για τη φοροληστεία ακόμα και των πολύ 

χαμηλών εισοδημάτων, την επέκταση των αντιλαϊκών συμφωνιών και μετά το 2018 για την παγίωση των 

αιματοβαμμένων  "πρωτογενών πλεονασμάτων".  

Όλα αυτά αποτελούν «προαπαιτούμενα» για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των 

επιχειρηματικών ομίλων. Χτίζουν τη μελλοντική ανάκαμψη των κερδών τους πάνω στα συντρίμμια των λαϊκών 

κατακτήσεων. Ότι αξίωσαν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοεργολάβοι, οι εργοδότες κάθε κλάδου τα 

προηγούμενα χρόνια, έγιναν μνημόνια! Η «αντιπολίτευση» των ΝΔ –ΠΑΟΚ και λοιπών κομμάτων «υπηρετών» της 

άρχουσας τάξης και της Ε.Ε. δεσμεύονται ότι θα εφαρμόσουν τα μέτρα όποιας συμφωνίας προκύψει από τη 

διαπραγμάτευση... 

Όλοι στο δρόμο για να ανατραπεί η αντιλαϊκή επιδρομή της κυβέρνησης στο Ασφαλιστικό 

Σην ίδια ώρα ζούμε τις συνέπειες της εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού. Ο νόμος λαιμητόμος Κατρούγκαλου 

επιβάλλει υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές για μισθωτούς και αυταπασχολούμενους για μια πενιχρή σύνταξη, 

πετσοκόβει τις σημερινές συντάξεις, ενώ απαλλάσσει τους εργοδότες και το κράτος από το «κόστος» ασφάλισης. Για 

το σύνολο των ασφαλισμένων (τυπικά μισθωτούς σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Σομέα, μισθωτούς με «μπλοκάκι» και 

αυτοαπασχολούμενους) ισοπεδώνονται οι συντάξεις και οι υπόλοιπες παροχές της, μόνο κατ' όνομα, Κοινωνικής 

Ασφάλισης.  

Για τους τεχνολόγους μηχανικούς η ληστεία του 27% του εισοδήματος, μετατρέπει σε ανασφάλιστους δεκάδες 

χιλιάδες αυταπασχολούμενους συναδέλφους ή τους εξωθεί στο κλείσιμο των «βιβλίων», δηλαδή στην έξοδο από το 

επάγγελμα. Αν συνυπολογίσουμε τη φορολογία εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης, 

η απώλεια εισοδήματος ξεπερνά το 50%. Ακόμα και οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι καλούνται να πληρώνουν 

2100 € τον χρόνο για να έχουν υγειονομική κάλυψη και δικαίωμα σε μια σύνταξη «επίδομα πτωχοκομείου». Ενώ η 

κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στο ΚΕΑΟ να προχωρά σε κατασχέσεις ακόμα και για ποσά κάτω των 5.000 €. 

Η κυβέρνηση νομιμοποιεί οριστικά το Δελτίο Παροχής Τπηρεσιών (ΔΠΤ) ως μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας, 

αντί να την απαγορεύσει και να υποχρεώσει τους εργοδότες να προχωρήσουν σε προσλήψεις των μισθωτών 

εργαζόμενων με «μπλοκάκι» με πλήρη διασφάλιση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 

τους. Πετάει το «μπαλάκι» στους εργαζόμενους προκειμένου να αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες», ζητώντας 

από τον εργαζόμενο να αναγράψει στο μηνιαίο ΔΠΤ, που εκδίδει για να πληρωθεί, ότι υπάγεται στη ρύθμιση για τα 

«μπλοκάκια». Όμως, εφόσον ο εργοδότης αρνηθεί να αναγνωρίσει την εξαρτημένη εργασία και να υποβάλει ΑΠΔ, 

δηλαδή να αποδεχτεί την υποχρέωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, τότε ο ίδιος ο εργαζόμενος υποχρεώνεται 

να αποδείξει ότι είναι μισθωτός. Οι εργοδότες τρομοκρατούν τους εργαζόμενους προκειμένου είτε να υπογράψουν 

υπεύθυνη δήλωση ότι είναι «ελεύθεροι επαγγελματίες» και δεν υπάγονται στη ρύθμιση για τα «μπλοκάκια», είτε να 

αποδεχτούν νέες βαριές μειώσεις στους μισθούς τους. 

Ο δικός μας δρόμος: Απαιτούμε δικαιώματα στην εργασία και τη ζωή, με βάση τις ανάγκες μας! 

Η ριζική αντιμετώπιση τέτοιων εκφυλιστικών φαινόμενων όπως αυτών που χαρακτηρίζουν τη «δράση» αλλά και τις 

«εκλογές» της ΕΕΣΕΜ μπορεί να γίνει μόνο αν οι εργαζόμενοι εγκαταλείψουν τις πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα 

που είναι ταγμένα να υπηρετούν το κεφάλαιο, πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και συμπορευθούν στα 

ωματεία τους με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ και στους συλλόγους αυτοαπασχολούμενων με την 

ΠΑΕΒΕ. 

Καμιά αστική κυβέρνηση δε θα μας επιστρέψει τα δικαιώματά μας, τους μισθούς και τις συντάξεις μας. Μπροστά 

στις νέες θυσίες που απαιτεί η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων, δικός μας δρόμος είναι η οργάνωση της 

πάλης για το σύνολο των δικαιωμάτων μας. Καμιά θυσία των αναγκών μας για να ανακάμψουν τα κέρδη του 

κεφαλαίου. 

 

Απαιτούμε νέα  προκήρυξη αδιάβλητων εκλογών με δυνατότητα συμμετοχής όλων των 

μελών της ΕΕΣΕΜ  (με καταβολή μόνο μιας ετήσιας συνδρομής, μειωμένης). 


