


3η αξιολόγηση: 
ένα “Success Story” για το 
κεφάλαιο

Οι φετινές εκλογές του σωματείου μισθωτών τεχνικών πραγματοποιούνται 
σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με την 
συναίνεση των αστικών κομμάτων κλιμακώνει την αντεργατική επίθεση σε 
βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, προς όφελος του ΣΕΒ, των δανειστών 
και της ΕΕ. 

Πρόκειται για την πιο «επιτυχημένη» μνημονιακή κυβέρνηση, που εξυπηρετεί 
πλήρως τα συμφέροντα της ΕΕ, του ΝΑΤΟ του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου. 
Ανάμεσά στα μέτρα που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν το προσεχές 
διάστημα ξεχωρίζουν η υλοποίηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και 
η υφαρπαγή της λαϊκής κατοίκιας, η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και 
μάλιστα υπηρεσιών βασικών για τις κοινωνικές ανάγκες (ΔΕΗ, ενέργεια, 
νερό, συγκοινωνίες κλπ), οι κατασχέσεις, η μείωση των συντάξεων, η 
προώθηση της αξιολόγησης δομών και εργαζομένων σε όλο το Δημόσιο, 
οι αντιδραστικές αλλαγές σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, το πετσόκομμα 
των επιδομάτων και των κοινωνικών δαπανών, η επέκταση του ωραρίου 
τις Κυριακές για τα εμπορικά καταστήματα. Ταυτόχρονα προωθείται το 
περεταίρω τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων μέσα από την επέκταση 
της επισφαλούς-προσωρινής εργασίας.
 
Στην πραγματικότητα, το νέο “Success Story” της δήθεν εξόδου από τα 
μνημόνια και της προσέλκυσης των επενδύσεων που προσπαθεί να λανσάρει 
η κυβέρνηση, διαμορφώνει την υποδομή της δημοσιονομικής σταθερότητας 
μέσα από μία μνημονιακή επιτήρηση διαρκείας μέχρι το 2060 με τη στήριξη 
κεφαλαίου, ΕΕ-ΔΝΤ. Οι δε επενδύσεις που εξαγγέλλονται θα προάγουν ένα 
αναπτυξιακό μοντέλο τύπου Σκουριών και Ελληνικού, προδιαγράφοντας 
ένα μέλλον που θα δίνει “γη” και “ύδωρ” στα επιχειρηματικά συμφέροντα 
και το μεγάλο κεφάλαιο! Η δε ανανεωμένη συμμαχία με τις ΗΠΑ όχι μόνο δεν 
θα φέρει σταθεροποίηση όπως λέγεται, αλλά θα συντελέσει στη  βαθύτερη 
εμπλοκή της χώρας στα πολεμικά σχέδια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 
και όχι μόνο.

Επιπρόσθετα, η ψήφιση της αντιαπεργιακής νομοθεσίας δημιουργεί μια νέα 
κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα και συγκεκριμένα στα πρωτοπόρα και 
ταξικά σωματεία. Κυβέρνηση,  ΣΕΒ και οι δανειστές, βάζουν στο στόχαστρο 
τα πρωτοβάθμια σωματεία γιατί ξέρουν καλά πως μόνο από την βάση των 
εργαζόμενων μπορούν να ξεσπάσουν μαχητικοί αποφασιστικοί αγώνες. 



Η διετία που πέρασε -
Μάχη σε κάθε χώρο εργασίας 
απέναντι στις απολύσεις και 
στην εργοδοτική αυθαιρεσία

Οι συχνές και δυναμικές μάχες και κινητοποιήσεις που δόθηκαν κόντρα στην 
εργοδοτική τρομοκρατία, κατάφεραν σε πολλές περιπτώσεις να σπάσουν το 
φόβο και την εξατομίκευση. Το σωματείο στήριξε έμπρακτα κάθε συνάδελφο 
που απευθύνθηκε σε αυτό, δούλεψε επίμονα για την διαμόρφωση όρων 
μαζικού εργατικού «εκβιασμού» απέναντι στην εργοδοσία. Η θετική έκβαση 
ορισμένων αγώνων τροφοδότησε τη ζωή του σωματείου, συμβάλλοντας 
στη συσπείρωση των συναδέλφων και στην υπέρβαση ενός κλίματος 
αδιεξόδου και αναποτελεσματικότητας.

Ορισμένα παραδείγματα παρεμβάσεων της προηγούμενης διετίας 
αποτελούν:

• Η αναμέτρηση με την BIOSAR UK του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την ανάκληση 
της παράνομης και καταχρηστικής της συναδέλφου και για την απόσυρση 
των απαράδεκτων ατομικών συμφωνητικών (αγγλικού δικαίου) που 
εμφάνισε η εργοδοσία σε συναδέλφους με ΔΠΥ. Μετά από συγκεντρώσεις 
και κινητοποιήσεις η εταιρεία απέσυρε τα απαράδεκτα συμφωνητικά, ενώ η 
απόφαση της επιθεώρησης εργασίας δικαίωσε την εργαζόμενη.
• Ο αγώνας με σειρά κινητοποιήσεων στην καπνοβιομηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
–PHILIP MORRIS, για την επαναπρόσληψη συναδέλφου μας που πάσχει από 
σοβαρή ασθένεια και απολύθηκε καταχρηστικά.
• Η παρέμβαση στην εταιρεία ΝΑΜΑ για την απόσυρση των απεχθών 
συμβάσεων εργασίας που εμφάνισε η εργοδοσία.
• Η κινητοποίηση στην εταιρεία GRUPPO DECORATIVO για τις απαράδεκτες 
συνθήκες εργασίες των εργαζόμενων και την αυθαίρετη απόλυση 
συναδέλφου.
• Οι μαζικές παρεμβάσεις του Σωματείου σε εταιρείες κτηματολογίου 
(ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΑΝΥΣΜΑ, ΜΑΠ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, 
ΓΕΩΤΟΠΟΣ κά), για τα μπλοκάκια και τον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου.
• Η νικηφόρα κινητοποίηση στην εταιρία “ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ” όπου πέτυχε την επαναπρόσληψη συναδέλφου.
• Οι κινητοποιήσεις ενάντια στην εκδικητική απόλυση στη Μελετητική Δ. 
Σωτηρόπουλου
• Ο αγώνας απέναντι στην εργοδοσία της NETSCOPE SOLUTIONS για την 
παράνομη και καταχρηστική απόλυση εργαζόμενης τεχνικού, κατά την 
επιστροφή της στη δουλειά μετά από την άδεια μητρότητας ( χωρίς καταβολή 
μισθού καθ’ όλο το διάστημα απουσίας της εξαιτίας του καθεστώτος 
εργασίας με “μπλοκάκι”). Η εργοδοσία τελικά κατέβαλλε αποζημίωση, 
οφειλόμενα δώρα και επιδόματα.



Διεκδίκηση κλαδικής 
συλλογικής σύμβασης –
μια σημαντική επιλογή αγώνα

Ιεραρχούμε το ζήτημα της υπογραφής κλαδικής συλλογική σύμβασης και η 
υπεράσπιση όλων των εργαζόμενων τεχνικών, ανεξάρτητα από τη μορφή 
εργασίας (δελτίο ΔΠΥ, κανονική πρόσληψη). Μάλιστα στο παρελθόν το 
σωματείο είχε υπογράψει συλλογική σύμβαση με την εργοδοσία, η οποία 
κάλυπτε και τους εργαζόμενους με μπλοκάκι και θεωρήθηκε σταθμός για 
τον κλάδο.

Αυτή την περίοδο κυβέρνηση και ΣΕΒ επιχειρούν να καταργήσουν τις 
κλαδικές ΣΣΕ. Υποκατώτατος μισθός και ηλικιακή διάκριση των εργαζόμενων, 
δυνατότητα υπογραφής από την εργοδοσία συμβάσεων με μισθούς κάτω 
και από τον βασικό, ευελιξία και ελαστασφάλεια αποτελούν το «μέλλον της 
εργασίας» για την κυβέρνηση, την ΕΕ και το κεφάλαιο.

Η μάχη αυτή πρέπει να δοθεί με όρους συλλογικού αγώνα,  από κοινού 
με τα σωματεία του κλάδου και κάθε σωματείο που κινείται σε αγωνιστική 
κατεύθυνση. Ταυτόχρονα επιδιώκουμε να ανασυσταθεί στους χώρους 
δουλειάς η συλλογική διεκδίκησης κόντρα στις λογικές της ανάθεσης.

Παρά την εντεινόμενη επίθεση του κεφαλαίου και την ψήφιση των 
μνημονίων  το σωματείο δίνει τη μάχη να αναγνωριστούν τα δικαιώματα 
των εργαζόμενων με δελτίο (μισθοί, δεδουλευμένα, αποζημιώσεις, άδειες 
κλπ), ενώ προσπάθησε να οργανώσει την αντίσταση ενάντια στις μειώσεις 
μισθών και στα ατομικά συμφωνητικά. Με εξορμήσεις και παρεμβάσεις, 
επιχείρησε να αναμετρηθεί με την κυρίαρχη λογική που θεωρεί ανέφικτο να 
υπάρξουν κατακτήσεις σήμερα, ενώ σύνεδεσε τον αγώνα για την συλλογική 
σύμβαση με την πάλη για την κατάργηση του δελτίου παροχής υπηρεσιών 
και τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Μέσα από τις διαδικασίες του, το σωματείο αποφάσισε ένα πλαίσιο 
διεκδίκησης ΣΣΕ, με γνώμονα την κάλυψη των βασικών αναγκών των 
εργαζόμενων. Για ουσιαστικές αυξήσεις για την ανάκτηση των απωλειών 
της κρίσης και των μνημονίων. Για μείωση των ορών εργασίας. Για κάλυψη 
όλων των εργαζόμενων, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθός ή 
ΔΠΥ), κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας. Για κανονικές 
προσλήψεις, για μόνιμη και σταθερή εργασία, διασφάλιση των θέσεων 
εργασίας κλπ. 



Αγώνας για τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα

Ο αγώνας ενάντια στον νόμο- έκτρωμα για το ασφαλιστικό που ψήφισε 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σίγουρα ήταν ένας από τους κομβικότερους 
της προηγούμενης περιόδου, καθώς επέφερε σημαντικές περικοπές στις 
συντάξεις, ενώ οι κυβερνητικές ρυθμίσεις επηρέασαν σημαντικά τον κλάδο 
μετατρέποντας το μπλοκάκι στην εξαρτημένη σχέση εργασίας από κρυφή και 
παράνομη εργασιακή σχέση, σε ανοιχτή και νόμιμη. Τα όσα ακολούθησαν 
στους χώρους δουλειάς επιβεβαίωσαν ότι οι αλλαγές αυτές διεσφάλιζαν 
το δίκαιο του εργοδότη, φορτώνοντας το βάρος των εισφορών στους 
εργαζόμενους μέσα από ένα ασφυκτικό κλίμα τρομοκρατίας.
 
Το σωματείο έδωσε δυναμικά το παρόν σε όλες τις μάχες για το ασφαλιστικό, 
καθώς και σε μία σειρά από κινητοποιήσεις και δράσεις. Παράλληλα, 
το Σωματείο συμμετείχε στον αποκλεισμό του ΤΣΜΕΔΕ στο πλαίσιο των 
κινητοποιήσεων ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο, αλλά και ενάντια στο 
κυβερνητικό σχέδιο για είσπραξη των αναδρομικών αυξήσεων εισφορών, 
που προώθησαν οι διοικήσεις του ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ. Μαζί με άλλα το 
συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων, αλλά και με άλλα σωματεία του 
κλάδου πάλεψε για την κατάργηση του ΔΠΥ και την ανατροπή του νόμου 
Κατρούγκαλου. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώθηκαν και μία σειρά από 
εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, αλλά και κεντρική εκδήλωση-συζήτηση για 
την οργάνωση της μάχης ενάντια στην εφαρμογή του νέου αντιασφαλιστικού 
νόμου και τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών.
 Μέλη του σωματείου πρωτοστάτησαν στην αντίσταση μέσα στους χώρους 
δουλειάς και έτσι έγινε κατορθωτό σε αρκετές περιπτώσεις να πληρώσει η 
εργοδοσία το μερίδιο που της αναλογεί. 
Όλα τα παραπάνω μαζί με την υποχρεωτική καταβολή των αναδρομικών 
αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών του ν. 3986/11, την μη ύπαρξη 
επιδόματος ανεργίας, την απειλή του ΚΕΑΟ, τους χιλιάδες ανασφάλιστους 
συναδέλφους αποτελούν ακόμα ανοιχτά μέτωπα για το σωματείο. Η ίδρυση 
επαγγελματικού ταμείου που επιδιώκει διακαώς η κυβέρνηση, η Ε.Ε και το ΤΕΕ 
αποτελεί βασικό μέτωπο της επόμενης περιόδου. 



Μάχη για μόνιμη και σταθερή 
δουλειά ενάντια στην ανεργία 
και την ελαστική εργασία

Η απάντηση κυβέρνησης, της ΕΕ και Κεφαλαίου στην ανοιχτή πληγή της 
ανεργίας είναι γνωστή. Πρόκειται για το εμπόριο ελπίδας σε χιλιάδες ανέργους 
μέσω των voucher, των πεντάμηνων και των μαθητειών, με μισθούς πείνας, 
χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σήμερα ο κατασκευαστικός 
κλάδος αλλά και ο κλάδος πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών επενδύουν στην 
εγκαθίδρυση τέτοιων μορφών εργασίας. Με βάση αυτή την «προτεραιότητα» 
του κεφαλαίου, το σωματείο προσπάθησε να συμβάλει στους αγώνες 
και τις πρωτοβουλίες σε χώρους δουλειάς, σε συντονισμό με εργατικές 
συλλογικότητες και σωματεία.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε θέσει ως βασικές προτεραιότητες:

_ το ζήτημα της ανεργίας στον κλάδο, την οργάνωση των ανέργων και 
των αιτημάτων τους, τη διεκδίκηση απέναντι στο υπουργείο εργασίας 
και τον ΟΑΕΔ της αναγνώρισης της ανεργίας στους τεχνικούς αλλά 
και για την κατοχύρωση της υγειονομικής περίθαλψης σε ανέργους και 
υποαπασχολούμενους.
 
_ τους αγώνες των εργαζόμενων με voucher και στα «κοινωφελή» 
προγράμματα, «εργαζομένους» που στερούνται βασικά δικαιώματα, 
παγιδευμένους μεταξύ ανεργίας και νεο-δουλείας, ένα καθεστώς που 
αποτελεί εργαλείο για την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και των 
δικαιωμάτων.

Οι πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περιλαμβάνουν την πλήρη 
διατήρηση και διεύρυνση όλων των νέων ελαστικών μορφών εργασίας. Το 
επόμενο διάστημα το σωματείο πρέπει να πρωτοστατήσει στη συγκρότηση 
και των συναδέλφων με αυτό το καθεστώς, με άμεσο στόχο την πλήρη 
αναγνώριση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων. Με την πραγματοποίηση συσκέψεων σε χώρους δουλειάς, 
παρέμβαση σε κάθε περίπτωση αυθαιρεσίας. Να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς για την πάλη των ανέργων του κλάδου για επίδομα ανεργίας 
και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Βασική κατεύθυνση της πάλης του 
σωματείου είναι η κατάργηση αυτών των προγραμμάτων και κάθε μορφή 
ελαστικής εργασίας, η πάλη για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 



Αγώνας ενάντια 
στην διάλυση των 
επαγγελματικών 
δικαιωμάτων

Το σωματείο έχει δώσει στο παρελθόν μία σειρά από αγώνες ενάντια 
στη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, την απελευθέρωση 
του επαγγέλματος και την προώθηση της Μπολώνια και των λοιπών 
κατευθύνσεων της ΕΕ, αλλά και ενάντια στην «πιστοποίηση» και στην 
εξατομίκευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που εδώ και χρόνια 
συστηματικά προωθεί το ΤΕΕ.

Το ζήτημα της διάλυσης των επαγγελματικών δικιαωμάτων του κλάδου 
ανοίγει πλέον με επιτακτικούς όρους, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της 
ατζέντας του ΤΕΕ μέσα από την προώθηση της αλλαγής του θεσμικού του 
πλαισίου. Σε μεγάλο βαθμό οι μεθοδεύσεις της διοίκησης του ΤΕΕ αποτελούν 
συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας σχετικά με τον ρόλο του ίδιου του 
επιμελητηρίου, που συνάδει με τις πολιτικές που προωθεί το κεφάλαιο, η ΕΕ 
και το ΔΝΤ. Σε αυτήν την κατεύθυνση προωθούν τη βίαιη αναδιάρθρωση 
του τεχνικού κλάδου με την ευρεία αναδιάρθρωση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, μέσα από την «απελευθέρωση των επαγγελμάτων», που πλέον 
αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, αλλά και το νέο «Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Τεχνικών Έργων» που επι της ουσίας μετατρέπει το πτυχίο σε ατομικό φάκελο 
προσόντων. Οι νέοι μηχανικοί και τεχνικοί προορίζονται για «δόκιμοι» ή 
«υποψήφιοι» μηχανικοί με μηδενικά δικαιώματα, ενώ ανοίγει η συζήτηση και 
για την ένταξη στο ΤΕΕ και των αποφοίτων ΤΕΙ και των αποφοίτων από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χωρίς κανένα κατοχυρωμένο επαγγελματικό 
δικαίωμα. Ο νόμος Γαβρόγλου και οι αλλαγές που επιφέρει στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση συμπληρώνουν και επιταχύνουν τις επικείμενες μεθοδεύσεις. 

Στην ουσία επιχειρείται η συγκέντρωση του τεχνικού αντικειμένου σε λίγες 
μεγάλες εταιρείες και η καταστροφή των αυτοαπασχολούμενων και των 
μικρών γραφείων, ενώ η μεγάλη μάζα των μηχανικών και τεχνικών θα 
εξωθηθεί στην πλήρη προλεταριοποίηση ή και στο πέταγμα εκτός του 
επαγγέλματος. 
Το ΣΜΤ έχει συμμετάσχει σε μία σειρά από δυναμικές κινητοποιήσεις και 
παρεμβάσεις που κατάφεραν να ακυρώσουν ως τώρα τις συνεδριάσεις 
και να μπλοκάρουν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, όπως και στην 
αστυνομευόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην Βουλή!



Με όπλο την ταξική 
αλληλεγγύη - Στην πρώτη 
γραμμή της μάχης

Η αλληλεγγύη στην περίοδο της πιο βάρβαρης επίθεσης του κεφαλαίου και 
των κυβερνήσεων του δεν είναι ένα ηθικό καθήκον των αγωνιστών, αλλά 
αποτέλεσμα της επίγνωσης που έχουμε ότι, όταν χτυπάνε έναν, είναι σαν να 
χτυπάνε όλους μας. Με αυτή την πεποίθηση το Σωματείο βρέθηκε σταθερά 
δίπλα σε κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα που ξέσπασε την προηγούμενη 
περίοδο. Μαζί με χιλιάδες συναδέλφους τεχνικούς, συμμετείχε μαζικά σε όλες 
τις κεντρικές μάχες και τις απεργίες του εργατικού κινήματος. 

Από κοινού με ταξικά συνδικάτα, έδωσε την μάχη ώστε να υπάρξει μαζικό 
απεργιακό παρόν πριν την ψήφιση του αντιδραστικού αντιαπεργιακού 
πολυνομοσχεδίου, σε ανεξαρτησία από τον υποταγμένο συνδικαλισμό και 
με λογική κλιμάκωσης και πανεργατικού αγώνα. Συνέβαλλε σε συντονισμούς 
πρωτοβάθμιων σωματείων. Επιδίωξε την κοινή πάλη με όλα τα σωματεία 
του κλάδου και με κάθε ταξικό και αγωνιστικό σωματείο που παλεύει για 
την ανατροπή της επίθεσης, πάνω σε ένα πρόγραμμα ταξικής αγωνιστικής 
ενότητας. 

Παράλληλα, έδωσε δυναμικά παρόν στον αγώνα ενάντια στην κατάργηση 
της Κυριακάτικης αργίας, στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών, στο 
αγωνιζόμενο φοιτητικό κίνημα, στον αγώνα για την άμεση απελευθέρωση 
της Ηριάννας και του Περικλή. 

Από κοινού με τα σωματεία που συμμετέχουν στο συντονισμό πληροφορικής 
– τηλεπικοινωνιών διοργάνωσε το 1ο Worker’s Festival , που αποτέλεσε μια 
εξαιρετική πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συναδελφικότητας.
Επιπρόσθετα, το σωματείο έδειξε ενεργά την αλληλεγγύη του στους πληγέντες 
της Δυτικής Αττικής, με μαζική επίσκεψη μελών στις περιοχές που χτυπήθηκαν 
από τις φονικές πλημμύρες. Η δράση του δεν εξαντλήθηκε στη συλλογή ειδών 
πρώτης ανάγκης, αλλά επιδιώχθηκε η έμπρακτη συμβολή των μελών στις 
εργασίες αποκατάστασης της περιοχής, καθώς και σε αυτοψίες των ζημιών. 

Τέλος, το σωματείο μισθωτών τεχνικών συμμετέχει έχει πραγματοποιήσει 
αρκετές δράσεις σε σχέση με το προσφυγικό/μεταναστευτικό και έχει 
συμμετάσχει σε μία σειρά από αντιπολεμικά-αντιιμπεριαλιστικά συλλαλητήρια. 
Θεωρεί το ως μέγιστο ζήτημα εργατικής, ταξικής και διεθνιστικής αλληλεγγύης 
την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό και τη φτώχεια που γεννά 
τον ξεριζωμό των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. 



Τι σωματείο 
χρειαζόμαστε σήμερα

Βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της λειτουργίας και δράσης του 
σωματείου, για να μπορέσει να απαντήσει αποτελεσματικά στην αγωνία των 
χιλιάδων συναδέλφων. Χρειαζόμαστε ένα σωματείο:

• μαζικό, που να στηρίζεται στη δύναμη των εργαζόμενων, μέσα από 
συνελεύσεις και διαδικασίες βάσης ενάντια σε λογικές ανάθεσης
• ανεξάρτητο από το κράτος, την εργοδοσία και την ΕΕ, πρωτοπόρο 
στην πάλη για την ανατροπή της επίθεσης. Που αρνείται τον κυβερνητικό 
και εργοδοτικό συνδικαλισμό, αλλά και στο «συνδικαλισμό» του ΤΕΕ
• ασπίδα απέναντι στους εκβιασμούς εργοδοσίας και κυβέρνησης, 
να προτάσσει τα εργατικά δικαιώματα και όχι τη σωτηρία των καπιταλιστικών 
κερδών. Μέσα από το σωματείο διεκδικούμε δεδουλευμένα, αποζημιώσεις. 
Παλεύουμε ενάντια στις απολύσεις, την εργοδοτική αυθαιρεσία, την 
νομιμότητα που εξαθλιώνει τη ζωή μας
• πόλο συσπείρωσης των ανέργων και των επισφαλών εργαζόμενων, 
το πιο χτυπημένο κομμάτι του κλάδου
• πρωτοπόρο στη μάχη της επιβίωσης των μελών του, στην πάλη 
για τις ζωτικές ανάγκες, όπως η ριζική μείωση των εισφορών, η δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα μέτρα προστασίας των ανέργων
• που στηρίζει και συμβάλλει στη δημιουργία επιτροπών στους 
χώρους δουλειάς, τοπικών ή επιχειρησιακών σωματείων
• που προτάσσει την πάλη για αξιοπρεπή συλλογική σύμβαση 
εργασίας. Με σταθερή παρέμβαση σε χώρους δουλειάς, τον συντονισμό 
με κάθε αγωνιστικό σωματείο
• της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Για να μπορέσουν οι λαοί να 
σηκώσουν το δικό τους τείχος στο σκοτάδι των ιμπεριαλιστικών πολέμων, 
της φτώχειας, της κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», του φασισμού κάθε 
είδους!

Το Σωματείο έχει μια συνεχή, πάνω από το «μέσο όρο» εσωτερική ζωή, 
με μαζικές συνελεύσεις, διαρκή παρουσία στους χώρους δουλειάς. 
Αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε κατορθώσει να δώσουμε στο Σωματείο 
την εσωτερική ζωή που απαιτούν οι καιροί. Η ύπαρξη θεματικών ομάδων 
δουλειάς, επιτροπών για την υλοποίηση των αποφάσεων και των δράσεων, 
οι συσκέψεις για ειδικά θέματα, μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση 
περισσότερων συνάδελφων. Το επόμενο διάστημα πρέπει να ενισχυθεί η 
πανελλαδικότητα του σωματείου, με το ζωντάνεμα και τη λειτουργία των 
παρατημάτων. 



Τέλος εποχής για τον 
κυρίαρχο συνδικαλισμό!

Σήμερα ο αγώνας των εργαζόμενων και του λαού έρχεται σε σύγκρουση με 
τον υποταγμένο συνδικαλισμό, που οδήγησε το εργατικό κίνημα στην ήττα, 
την αφομοίωση και την απαξίωση. Η διαπάλη που διεξήχθη το προηγούμενο 
διάστημα για το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης αποτύπωσαν την είσοδο 
του εργατικού κινήματος σε μια νέα περίοδο. Καταρχήν λόγω της ψήφισης 
της αντιαπεργιακής νομοθεσίας που διαμορφώνει μια νέα κατάσταση στα 
πρωτοβάθμια σωματεία, αλλά και λόγω της λυσσαλέας προσπάθειας 
του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ να 
αποτρέψει την απεργιακή έκφραση των εργαζομένων.
Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι τα αγωνιστικά ταξικά συνδικάτα συνέβαλλαν 
στην διοργάνωση μιας απεργίας που προκηρύχτηκε παρά και ενάντια στον 
υποταγμένο συνδικαλισμού. Κόντρα στην ηττοπαθή πρόταση για “απεργία 
την ημέρα ψήφισης του ν/σχεδίου”, την αντίληψη δηλ. της καθιερωμένης 
διαμαρτυρίας με βάση το κοινοβουλευτικό ημερολόγιο, για “την τιμή των 
όπλων”.

Η απεργία της 12/01 είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί ήταν η πρώτη απεργία που 
οργανώθηκε χωρίς τις ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ από το 2009, γεγονός σημαντικό για την 
ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος. Χωρίς να υπερβάλλουμε 
έδειξε τις δυνατότητες μιας νέας αγωνιστικής ταξικής ενότητας, ενός άλλου 
δρόμου του εργατικού κινήματος χωρίς τα βαρίδια της γραφειοκρατίας και 
δίνει την δυνατότητα ώστε να σχεδιαστούν και να οργανωθούν απεργιακές 
μάχες «από τα κάτω» ανεξάρτητα από την θέληση των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Ωστόσο, δεν μας διαφεύγει η συνολικά μειωμένη συμμετοχή ευρύτερων 
εργατικών και λαϊκών μαζών στις κινητοποιήσεις σε αυτή την φάση. Η 
γενικότερη κατάσταση δεν έχει αλλάξει στο εργατικό – λαϊκό κίνημα. 
Όλο το προηγούμενο διάστημα, οι δυνάμεις του εργοδοτικού και 
κυβερνητικού συνδικαλισμού, στην ΓΣΕΕ και σε μεγάλες ομοσπονδίες και 
συνδικάτα, έβαλαν πλάτη και έδωσαν άλλοθι στην αντεργατική επίθεση. 
Χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα με τις κυβερνήσεις, έσπειραν την 
απογοήτευση, εξευτέλισαν τα συνδικάτα στα μάτια των εργαζόμενων. Τη 
στιγμή που η ένταση της επίθεσης απαιτεί κλιμάκωση και πολιτικό αγώνα 
διαρκείας, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στο ξεδίπλωμα της πάλης, αλλά την 
καθηλώνουν και, όταν χρειάζεται, στέκονται ανοιχτά απέναντι στους αγώνες.

Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν την εμφάνισή τους αυτόνομα στο σωματείο 
μισθωτών τεχνικών. Εκφράζουν το νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό που 
προτάσσει τη λογική της ανοχής απέναντι στην κυβέρνηση σε μία 
προσπάθεια χειραγώγησης και την αφομοίωσης του εργατικού κινήματος. 



Είναι χαρακτηριστικό πως και μέσα στο σωματείο την ίδια στιγμή που 
καλούσαν τους συναδέλφους να δώσουν δήθεν αγώνες στους χώρους 
δουλειάς, υπερασπίζονταν βασικές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
ακόμα και τα τερατώδη μέτρα της 3ης αξιολόγησης! Ξεχνούν φαίνεται, πως 
δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής από τους εργαζόμενους απέναντι σε 
κάθε μορφή παλιού ή νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Το ΠΑΜΕ επιμένει στον άγονο δρόμο της περιχαράκωσης και των 
αγώνων διαμαρτυρίας. Εξαπολύει επίθεσή σε όποια δύναμη κινείται προς 
ριζοσπαστική ανατρεπτική κατεύθυνση, υπονομεύοντας την ανάπτυξη 
ενωτικών ταξικών αγώνων. Το ΠΑΜΕ, παρότι προσπαθεί να εμφανιστεί 
ως «άλλος πόλος», αναπαράγει συχνά τις απαράδεκτες πρακτικές του 
εκφυλισμένου συνδικαλισμού. Αρνείται τη συμβολή του σε ένα κίνημα 
μαχητικής αντιπαράθεσης και ρήξης με την κυβέρνηση και την ΕΕ. Έχει 
εξοβελίσει τους πολιτικούς στόχους από το οπλοστάσιο του εργατικού 
κινήματος (όπως της εξόδου από την ΕΕ), ενώ δεν συμβάλλει στην 
αφαίρεση της πρωτοκαθεδρίας των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στον σχεδιασμό, για την 
αποφασιστική κλιμάκωση των αγώνων. 

Η ΕΣΑΚ μισθωτών τεχνικών διστάζει να συνδράμει στις μάχες στους χώρους 
δουλειάς και στην υπεράσπιση κάθε συναδέλφου που βρίσκεται στο 
στόχαστρο της εργοδοσίας. Καλεί σε «αλλαγή πορείας» του σωματείο, (αλλά 
αν δούμε και το παράδειγμα των σωματείων του ΠΑΜΕ) το γεγονός αυτό 
θα οδηγήσει στο μαράζωμα και την αδρανοποίηση του σωματείου στην 
αντιπαράθεσή του με την εργοδοσία.  Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι της ΕΣΑΚ 
απαξίωσαν κάθε προσπάθεια συντονισμού σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο, 
ακόμα και με το συνδικάτο οικοδόμων παρά τις φραστικές διακηρύξεις. Η 
ΕΣΑΚ μισθωτών τεχνικών υποβαθμίζει και καθηλώνει τον αγώνα της κλαδικής 
Συλλογικής σύμβασης, παλεύοντας μόνο για εργοταξιακές συλλογικές 
συμβάσεις. 
 
Οι δυνάμεις του ΡΙΣΤάΡΤ, αν και διακηρύσσουν την ενότητα και την κοινή 
δράση των ριζοσπαστικών δυνάμεων, στην πράξη έδειξαν αδυναμία στο να 
συμμετέχουν ενεργά σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις του 
σωματείου, εκεί δηλαδή που χτίζεται η βάση μιας βαθύτερης ενότητας στη 
μάχη για τα κοινά μας συμφέροντά, ενώ επιδιώκουν την κομματική εμφάνιση 
και καταγραφή. 



Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για 
τους εργαζόμενους: ρήξη και 
σύγκρουση

Για τη συνολικά νικηφόρα έκβαση των δύσκολων μαχών που έχουμε 
μπροστά μας απαιτείται ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα. 
Που θα μπορεί να πρωτοστατεί σε πραγματικούς αγώνες ανυπακοής και 
ανατροπής. Που θα έχει στην προμετωπίδα του τα ταξικά συμφέροντα των 
εργαζόμενων και του λαού, θα βασίζεται στην δημοκρατία και την οργάνωση 
των κάτω. Που θα προωθεί μορφές αλληλεγγύης, θα επιδιώκει την ταξική 
ενότητα των εργαζόμενων και των σωματείων τους. Χωρίς υποχωρήσεις 
στους εκβιασμούς των δανειστών και την εργοδοτική βία που θα βρίσκουμε 
διαρκώς μπροστά μας. Με σχέδιο, συντονισμό και κλιμάκωση, η άνοδος και 
η ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση, 
ώστε να διαμορφώσει τους όρους της αντεπίθεσης. 

Η εμπειρία των αγώνων και των μαχών του εργατικού κινήματος έδειξε ότι ο 
αγώνας δεν μπορεί να είναι αποσπασματικός και «κατά μόνας». Απαιτείται 
συντονισμένος και ενιαίος πανεργατικός αγώνας. Συμβάλλουμε σε ένα 
συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων, για την αντεπίθεση του κινήματος, 
για να χάσει ο υποταγμένος συνδικαλισμός των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ το μονοπώλιο 
του σχεδιασμού και την δυνατότητα της ακύρωσης των αγώνων.

Το εργατικό κίνημα και τα σωματεία πρέπει να ανασυγκροτηθούν σε ταξική 
μαχητική κατεύθυνση:
 
• Να ξεπεράσουν τα όρια και τα εμπόδια που βάζει ο εργοδοτικός και 
κυβερνητικός συνδικαλισμός στην πάλη των εργαζόμενων.
• Να ξέρουν τους «φίλους» και τους «εχθρούς», να καταδεικνύουν 
τις αιτίες της επίθεσης και να παλεύουν για την ανατροπή της πολιτικής και 
των μέτρων που έφεραν όλα τα μνημόνια, για τις πραγματικές ανάγκες των 
εργαζόμενων.
• Να προτάσσουν την ενότητα των εργαζομένων αλλά και των 
ανέργων, να συσπειρώνουν το τεράστιο τμήμα των ασυνδικάλιστων 
εργαζόμενων, τα νέα τμήματα των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.
• Με πολύμορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις με 
σχέδιο και διάρκεια, με μαζικές διαδικασίες βάσης.
• Για την ενιαία απάντηση του εργατικού κινήματος, ενάντια στις 
αυταπάτες για «κυβερνητικές λύσεις», για δήθεν «διαπραγματεύσεις», για 
τάχα «φιλολαϊκή διαχείριση» στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής και εντός της 
φυλακής του ευρωμονόδορομου και των μνημονίων.



Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών:
Ενισχύουμε το ρεύμα 
του ανεξάρτητου ταξικού 
συνδικαλισμού, δυναμώνουμε τα 
πρωτοβάθμια σωματεία 

Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ αποτελεί ζωντανό κύτταρο του 
αριστερού, ριζοσπαστικού, αντικαπιταλιστικού ρεύματος στους χώρους 
δουλειάς, που συσπειρώνεται μέσα από τις Παρεμβάσεις– Κινήσεις– 
Συσπειρώσεις και τα ανεξάρτητα ταξικά σχήματα, που χρόνια τώρα δίνουν 
αγώνες με προσήλωση στα συμφέροντα των εργαζομένων και ανεξαρτησία 
από τον υποταγμένο συνδικαλισμό.

Οι αγωνιστές που συσπειρωνόμαστε στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, 
πρωτοστατήσαμε στους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, 
στο σωματείο μισθωτών τεχνικών και στο εργατικό κίνημα. Θεωρούμε 
πρωταρχικό καθήκον την ισχυροποίηση του σωματείου, την πάλη για 
υπογραφή συλλογικής σύμβασης, ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία. 
Για να οργανωθούν και να διεκδικήσουν οι άνεργοι, να υπάρξουν μορφές 
συντονισμού και αλληλεγγύης. Για την πρωτοπόρα συμβολή του σωματείου 
στον αγώνα για να μην περάσουν τα βάρβαρα μέτρα της 3ης αξιολόγησης 
με τη διοργάνωση απεργίας παρά και ενάντια στον υποταγμένο 
συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ. Για τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων, 
στο συντονισμό όλων των αγωνιστικών και ταξικών σωματείων.
Θέλουμε να συσπειρώσουμε όλους εκείνους –και ξέρουμε ότι είναι πολλοί– 
που αγωνιούν, αναζητούν δρόμους ταξικής σύγκρουσης και δεν χωρούν 
στον υποταγμένο συνδικαλισμό, αλλά ούτε στο κομματικό «μέτωπο» του 
ΠΑΜΕ. Γι αυτό πασχίζουμε για την αναγέννηση του ταξικού και χειραφετημένου 
αγωνιστικού συνδικαλισμού. Για την αναγκαία αγωνιστική ταξική ενότητα 
των εργαζομένων. Για ένα εργατικό κίνημα που θα αξιοποιήσει τη δύναμη και 
το βάθος της εργατικής αντίστασης στην κατεύθυνση του αποφασιστικού, 
μαζικού, ανατρεπτικού αγώνα μέχρι τη νίκη. Που θα εκφράσει στο σήμερα 
την ανάγκη για κατάργηση του συστήματος της εκμετάλλευσης που 
βουλιάζει στην ιστορική του κρίση, και θα προβάλει την προοπτική της 
απελευθέρωσης της εργασίας και μιας άλλης κοινωνίας.

Πιστεύουμε πως κάθε επιμέρους αγώνας για να επιτύχει σταθερή νίκη, 
πρέπει να θέτει το στόχο της ανατροπής της αντεργατικής πολιτικής, 
την απελευθέρωση από μνημόνια, χρέος, επιτροπεία, ευρωζώνη και ΕΕ. 
Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες για τη συγκρότηση ενός μετώπου ρήξης 
και ανατροπής που θα μπορεί να δει τον αντίπαλο στο μάτια και να έρθει 
σε ρήξη μέχρι το τέλος με τις δυνάμεις του κεφαλαίου, τους δανειστές και 
την ΕΕ. Απευθύνουμε κάλεσμα αγώνα και κοινής δράσης, στην κατεύθυνση 
της συσπείρωσης δυνάμεων, για την ανάπτυξη των αγώνων, μέσα στους 
οποίους θα δοκιμαστούν όλες οι απόψεις. 



ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ – ΡΗΞΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΛΑΙΚΟΥ 
ΣΦΑΓΕΙΟΥ 
Όχι σε παλιά και νέα μνημόνια! 

• Ανατροπή της αντιλαϊκής επίθεσης κυβέρνησης – κεφαλαίου 
– ΕΕ – ΔΝΤ. Κατάργηση όλων των μνημονίων και των αντιδραστικών 
«μεταρρυθμίσεων» του κεφαλαίου.

• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα. Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι της ελαστικής 
εργασίας. Κανονικές προσλήψεις, να καταργηθεί η αμοιβή με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών στην εξαρτημένη σχέση εργασίας με αναγνώριση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν. Απαγόρευση των απολύσεων.
• Υπογραφή αξιοπρεπών Συλλογικών Συμβάσεων, με αυξήσεις 
στους μισθούς για να ζούμε με αξιοπρέπεια, με επαναφορά όλων όσων 
μας έκλεψαν. Μείωση των ωρών εργασίας 35ωρο 5ήμερο 7ωρο. Καμία 
διάκριση μεταξύ παλιών και νέων εργαζόμενων. 
• Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία! Δημοκρατία στους 
χώρους δουλειάς, ελεύθερος συνδικαλισμός, κανένας περιορισμός στα 
συνδικάτα και τις συνελεύσεις των εργαζομένων.
• Άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων. Να σταματήσει 
το πολιτικό και νομικό πλέγμα προστασίας των εταιρειών. Δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων (προσωπικών ή άλλων εταιριών) του ιδιοκτήτη 
της εταιρίας που πτωχεύει ή οφείλει δεδουλευμένα για να καλυφθούν οι 
αποζημιώσεις και τα δεδουλευμένα.
• Άμεσα μέτρα κατά της ανεργίας τώρα! Επίδομα ανεργίας σε όλους 
τους ανέργους, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (μισθός – ΔΠΥ). 
Πρόσβαση των ανέργων στην υγεία, τις συγκοινωνίες, και σε όλες τις 
κοινωφελείς υπηρεσίες. Διαγραφή των χρεών τους, προς τις τράπεζες, τα 
ταμεία και το κράτος. Ο χρόνος ανεργίας να μετρά στα συντάξιμα χρόνια.
• Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών 
νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ. Ριζική μείωση των εισφορών. Όχι στις 
αναδρομικές αυξήσεις. Πλήρη αποκατάσταση των απωλειών των 
αποθεματικών.
• Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία και στην εμπορευματοποίηση! 
Δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Δημόσια, δωρεάν, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Αγώνας για το δικαίωμα στη στέγαση, ενάντια στους 
πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Όχι 
στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, έξω το κράτος, οι τράπεζες και τα 
funds από τα σπίτια των εργαζόμενων και των ανέργων. Να καταργηθεί το 
ΚΕΑΟ.



• Κατάργηση του Υπερταμείου ιδιωτικοποιήσεων. Εθνικοποίηση των 
τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, χωρίς αποζημίωση 
και εκείνων που εγκατέλειψαν οι ιδιοκτήτες τους και λειτουργία τους με 
εργατικό-λαϊκό έλεγχο.
• ΟΧΙ στην «απελευθέρωση των επαγγελμάτων»! Ενιαίο πτυχίο ανά 
γνωστικό αντικείμενο, με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα 
σε αυτό, μοναδική προϋπόθεση για δουλειά. Κατάργηση κάθε μορφής 
εξετάσεων και πιστοποιήσεων.
• Να σταματήσουν τώρα οι πόλεμοι, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και 
η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτούς. Διεθνιστική αλληλεγγύη με όλους τους 
λαούς. Έξοδος από το ΝΑΤΟ, κλείσιμο των βάσεων. Παλεύουμε ενάντια στον 
εθνικισμό, τον φασισμό και την πολεμοκαπηλεία. Οι εργαζόμενοι όλου του 
κόσμου, κάθε εθνότητας και χώρας δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ 
τους. πόλεμο

Αυτούς τους στόχους μπορούμε να τους επιβάλλουμε με ρήξη με τις 
δυνάμεις του κεφαλαίου, τον «μονόδρομο» της εκμετάλλευσης, την ΕΕ και 
το ΔΝΤ. Μέσα από την πάλη για τη μη αναγνώριση, παύση πληρωμών και 
διαγραφή του χρέους. Με έξοδο από την ευρωζώνη και την ΕΕ.
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