ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ
Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών είναι ένα ζωντανό, δραστήριο και μαχητικό σωματείο. Ξεχωριστή θέση στην δράση του έχουν οι συχνές
και δυναμικές μάχες στους χώρους δουλειάς ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία, διαμορφώνοντας με επίμονο και συστηματικό τρόπο
όρους μαζικού εργατικού «εκβιασμού» απέναντι στην εργοδοσία. Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών παρεμβαίνει στα ζητήματα του κλάδου,
αλλά και σε κάθε μάχη του εργατικού κινήματος. Θέλει να συμβάλλει στην ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, στην κοινή
δράση και στο συντονισμό κάθε αγωνιστικού και ταξικού σωματείου, μακριά από λογικές κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Η αριστερή πρωτοβουλία τεχνικών καταγράφει ορισμένα βασικά στιγμιότυπα της ζωής και της δράσης του Σωματείου.

Δεκέμβριος
2015
Ιανουάριος
2016

6/7/8-12-15: Εκλογές ΣΜΤ
14-01-16: Κινητοποίηση και πορεία από τα Προπύλαια προς το Υπουργείο Εργασίας και τη Βουλή ενάντια στο
νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.
15-01-16: Καταγγελία στην εργοδοσία του ομίλου Μυτιληναίου για τις απολύσεις συναδέλφων στην ΜΕΤΚΑ
και αίτηση του ΣΜΤ προς το Υπουργείο Εργασίας για τριμερή συνάντηση με την Διοίκηση της ΜΕΤΚΑ , μετά από
συνεχείς αρνήσεις της να συνομιλήσει με το σωματείο.
16-01-16: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο στην Ομόνοια για την ανατροπή του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου
της κυβέρνησης.
18-01-16: Συμμετοχή στη σύσκεψη του συντονισμού των Σωματείων στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της
Πληροφορικής στο ΕΚΑ, για συντονισμό της δράσης ενάντια στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, κοινό υλικό και
προετοιμασία εν όψει της απεργίας.
21-01-16: Κάλεσμα του ΣΜΤ σε παντεχνική σύσκεψη συντονισμού (σε συναδέλφους μισθωτούς, άνεργους και
αυτοαπασχολούμενους και στα σωματεία του τεχνικού κλάδου) στο ΤΕΕ, για συζήτηση και συντονισμό δράσης
για την ανατροπή της αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
26-01-16: Παράσταση διαμαρτυρίας του ΣΜΤ μαζί με άλλα σωματεία και εργατικές συλλογικότητες στο
κάτεργο της Teleperformance, καταγγέλλοντας τις διοικήσεις των εταιριών Teleperformance και Wind για τις
απολύσεις 10 συναδέλφων μας και για τις συνθήκες εργασίας που προσπαθούν να επιβάλλουν.
28-01-16: Γενική Συνέλευση του ΣΜΤ.

Φεβρουάριος
2016

01-02-16: Κινητοποίηση του ΣΜΤ στη ΜΕΤΚΑ για τις απολύσεις συναδέλφων, ενημέρωση και συζήτηση με
τους εργαζόμενους εν όψει απεργιακής συγκέντρωσης στις 4 Φλεβάρη.
04-02-16: Απεργία: Συμμετοχή στην πανεργατική απεργία με συγκέντρωση στο Μουσείο, ενάντια στο
αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.
08-02-16: Συνεδρίαση της επιτροπής αγώνα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΜΤ στα γραφεία του Σωματείου, για
την αποτίμηση της απεργίας και το σχεδιασμό της δράσης για το επόμενο διάστημα
11-02-16: Τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας μεταξύ των εκπροσώπων της ΜΕΤΚΑ, του
Υπουργείου Εργασίας και του ΣΜΤ, έπειτα από αίτημα του Σωματείου, για τις απολύσεις τις οποίες προχώρησε
το τελευταίο διάστημα η ΜΕΤΚΑ. Το απόγευμα συμμετοχή σε σύσκεψη ταξικών ομοσπονδιών στο ΝΟΒΟΤΕΛ.
12-02-16: Συμμετοχή στην απογευματινή συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας και πορεία στο Σύνταγμα,
μαζί με την “Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για συντονισμό”.
13-02-16: Συμμετοχή στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, μαζί με την “Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων
για συντονισμό”, ενάντια στο νέο ασφαλιστικό και τα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης.
22-02-16: Συμμετοχή σε συνέλευση αγώνα, έπειτα από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων
Σωματείων για το συντονισμό, την Δευτέρα 22/02, στην αίθουσα του ΤΕΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων
σωματείων, επιτροπών αγώνα αυτοαπασχολούμενων, συνελεύσεων, συλλογικοτήτων από εργασιακούς χώρους
και από γειτονιές και πολλών αγωνιστών και συνδικαλιστών.
25-02-16: Αποκλεισμός του ΤΣΜΕΔΕ με στάση εργασίας. Ο αποκλεισμός έγινε στο πλαίσιο των
κινητοποιήσεων του Σωματείου ενάντια στο αντιασφαλιστικό κυβερνητικό σχέδιο, αλλά και ενάντια στο
κυβερνητικό σχέδιο για είσπραξη των αναδρομικών αυξήσεων εισφορών, σχέδιο που υλοποιείται μέσα από τις
διοικήσεις του ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ.
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Μάρτιος
2016

07-03-16: Συμμετοχή στη σύσκεψη του Συντονισμού των Σωματείων στις τηλεπικοινωνίες και την
πληροφορική για την κατάσταση στον κλάδο, για κοινό υλικό και δράσεις για τις επόμενες εργατικές
διεκδικήσεις (Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες, συνδικαλιστικές διώξεις, απολύσεις, κτλ).
19-03-16: Ανακοίνωση του ΣΜΤ για συμμετοχή στις αντιϊμπεριαλιστικές-αντιπολεμικές διαδηλώσεις που
γίνονται σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια στο Ρατσισμό. Μαζική συμμετοχή και
στήριξη των δράσεων του Συντονισμού για το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό, Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων
και Συλλογικοτήτων. Στήριξη του περίπτερου του Συντονισμού στην πύλη Ε1 με συμμετοχή στις βάρδιες
καθημερινά.
23-03-16: Κάλεσμα για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες στα γραφεία του ΣΜΤ.
23-03-16: Καταγγελία του ΣΜΤ στη διοίκηση της Mondial Assistance για την απόλυση 11 εργαζόμενων
συναδέλφων στον χώρο των τηλεφωνικών κέντρων.
29-03-16: Συμμετοχή στη σύσκεψη της “Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων για συντονισμό” για την
οργάνωση των δράσεων το επόμενο διάστημα, στα γραφεία της ΔΟΕ.

Απρίλιος
2016

05-04-2016: Συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με πρωινή στάση εργασίας, για την
ανάκληση της παράνομης και καταχρηστικής απόλυσης της συναδέλφου και για την ανάκληση των απαράδεκτων
ατομικών συμφωνητικών (αγγλικού δικαίου) που εμφάνισε η εργοδοσία σε συναδέλφους με ΔΠΥ.
07-04-2016: Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας με πρωινή στάση εργασίας, για την εναντίωση
στα αντεργατικά μέτρα του μνημονίου και την απαίτηση να σταματήσουν οι αντεργατικές πρακτικές του ομίλου
ΑΚΤΟΡΑ και άλλων εταιρειών. Συμμετοχή στην απογευματινή κινητοποίηση του κλάδου των κατασκευών στην
πλ. Κάνιγγος με πορεία στο Υπουργείο Εργασίας.
08-04-2016: Συμμετοχή σε συνέλευση αγώνα, στο ΤΕΕ, έπειτα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας
πρωτοβάθμιων σωματείων για το συντονισμό, με την συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων, επιτροπών αγώνα,
συνελεύσεων, συλλογικοτήτων, αγωνιστών και συνδικαλιστών.
10-04-2016: Συμμετοχή στη μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην ανεργία και την επισφάλεια στο Σύνταγμα.
14-04-2016: Συνάντηση του ΣΜΤ, της ομοσπονδίας οικοδόμων και της εργοδοσίας του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και
της θυγατρικής του εταιρείας ΒΙΟΣΑΡ UK, για την απόσυρση των απαράδεκτων ατομικών συμφωνητικών και την
επαναπρόσληψη της απολυμένης συναδέλφου.
18-04-2016: Νέα συγκέντρωση με πρωινή στάση εργασίας στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την
απόσυρση των απαράδεκτων ατομικών συμφωνητικών και την επαναπρόσληψη της απολυμένης συναδέλφου.
22-04-2016: Ψήφισμα αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζόμενων στη ΝΟΚΙΑ Ελλάδος για την υπογραφή
Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και καταγγελία στις μεθοδεύσεις της διοίκησης της εταιρίας να
μην υπογραφεί η ΕΣΣΕ.
22-04-2016: Ψήφισμα αλληλεγγύης στον εκπαιδευτικού συνδικαλιστή Π.Α και καταγγελία για την καλλιέργεια
κλίματος τρομοκρατίας, με άξονα το προσφυγικό, κατά των συνδικαλιστών αλλά και άλλων συλλογικοτήτων από
την Κυβέρνηση και τα ΜΜΕ.
26-04-2016: Στήριξη της κινητοποίησης ενάντια στο νέο κρούσμα αντεργατικής και εργοδοτικής αυθαιρεσίας
από την εταιρεία MELLON TECHNOLOGIES, θυγατρική της MELLON GROUP, που απέλυσε ξαφνικά 17
εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και δυο μέλλουσες μητέρες και μητέρες σε άδεια λοχείας.

Μάιος
2016

05-05-2016: Συμμετοχή στη συνέλευση αγώνα της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων για
συντονισμό, για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στα αντεργατικά μέτρα της Κυβέρνησης.
06-05-2016: Απεργία. Αποκλεισμός του ΑΚΤΩΡΑ και στη συνέχεια συμμετοχή στην 48ωρη απεργία ενάντια
στη ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, και στην απεργιακή συγκέντρωση στα Χαυτεία.
07-05-2016: Συμμετοχή στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ενάντια στη ψήφιση του ασφαλιστικού
νομοσχεδίου.
08-05-2016: Συμμετοχή στην πρωινή απεργιακή συγκέντρωση των σωματείων και συλλογικοτήτων του
εμπορίου που έχουν κηρύξει απεργία ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Συμμετοχή στο
απογευματινή παλλαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ενάντια στη ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
10-05-2016: Συμμετοχή στη σύσκεψη της Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για συντονισμό, για την
οργάνωση του αγώνα ενάντια στα αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα, και τη μάχη για το ασφαλιστικό – φορολογικό.
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20-05-2016: Καταγγελία του ΣΜΤ για την αυθαίρετη απόλυση συναδέλφου μηχανικού, πάσχοντα από
σοβαρή ασθένεια, από την εταιρεία ‘ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’, θυγατρική της Philip Morris International. Παρέμβαση στην
εργοδοσία.

Ιούνιος
2016

01-06-2016: Κινητοποίηση στο ΕΤΑΑ για ανάκληση της απόφασης της Διοίκησης για εφαρμογή της
αναδρομικής είσπραξης των εισφορών.
16-06-2016: Καταγγελία για την άδικη και καταχρηστική απόλυση συναδέλφου από την startup εταιρεία
παροχής υπηρεσιών εφαρμογών GOODVIDIO, μετά τη συμμετοχή του στην 48ωρη απεργία της 6-7 Μαΐου
ενάντια στην ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου Κατρούγκαλου. Παρέμβαση στην εργοδοσία.
22-6-2016: Συγκέντρωση στα γραφεία της επιθεώρησης εργασίας Νέας Ιωνίας, με πρωινή στάση εργασίας,
ύστερα από την επίμονη άρνηση της εργοδοσίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ να ανακαλέσει την απόλυση της εργαζόμενης
συναδέλφου μας. Κατά τη διαδικασία της συζήτησης της εργατικής διαφοράς, εμφανίστηκαν αστυνομικές
δυνάμεις, που δήλωσαν προκλητικά ότι ήθελαν να εποπτεύσουν την ομαλή διεξαγωγή της εργατικής διαφοράς!
Μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες οι αστυνομικοί αποχώρησαν.

Ιούλιος
2016

Αύγουστος
2016

14-07-2016: Γενική Συνέλευση του ΣΜΤ.
22-07-2016: Κινητοποίηση του Σωματείου στην Επιθεώρηση Εργασίας Νέας Ιωνίας, τη μέρα της τριμερή
συνάντησης για την συνάδελφο που απολύθηκε εκδικητικά από την BIOSAR UK του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η
απόφαση της επιθεώρησης εργασίας δικαιώνει την πλευρά της εργαζόμενης, παρόλο που η εργοδοσία επιμένει
στη στάση της.
02-08-2016: Παράσταση διαμαρτυρίας στην εταιρία “ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ” για την
αυθαίρετη και καταχρηστική απόλυση εργαζόμενης συναδέλφου, ως μέρους του σχεδίου της να απαλλαχτεί
από εργαζόμενους που δεν αποδέχονται την κατάργηση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων που φέρνει η
εργασία με ΔΠΥ, όπως η άδεια ασθενείας και η νόμιμη λήψη άδειας. Μετά το τέλος της κινητοποίησης, γίνεται η
επαναπρόσληψη της συναδέλφου.
18-08-2016: Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, με πρωινή στάση εργασίας, για την επίθεση στα
δικαιώματα των εργαζομένων, με αιχμή τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης.

Σεπτέμβριος
2016

12-09-2016: Παρέμβαση στην εταιρεία “ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ” για την πεντάμηνη καθυστέρηση της εργοδοσίας να
πληρώσει τους εργαζόμενους συναδέλφους.
20-9-2016: Ψήφισμα στήριξης υπέρ του Συλλόγου Ερευνητών/-τριών και εργαζομένων στην έρευνα (ΣΕΕΗ),
που σύρεται στα δικαστήρια από το Σύλλογο Ερευνητών του ΙΤΕ (ΣΥΛΕΡ) με στόχευση την διαγραφή του ΣΕΕΕΗ
από το βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Οκτώβριος
2016

3-10-2016: Σύσκεψη του συντονισμού των σωματείων στις τηλεπικοινωνίες για ενημέρωση και
προγραμματισμό επόμενων κινητοποιήσεων για τα θέματα του κλάδου.
5-10-2016: Εκδήλωση του ΣΜΤ με θέμα: «Εργασιακές σχέσεις, μπλοκάκια, ασφαλιστικά δικαιώματα στον
τεχνικό κλάδο. Οι προωθούμενες αλλαγές & η συλλογική μας απάντηση», στο κτήριο του ΤΕΕ.
08-10-2016: Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης του ΣΜΤ.
21-10-2016: Συμμετοχή στη σύσκεψη αγώνα σωματείων, συλλογικοτήτων και αγωνιστών στο ΕΚΑ με
πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων για συντονισμό, για την οργάνωση του αγώνα για
την ανατροπή της επίθεσης κυβέρνησης - ΕΕ- κεφαλαίου.
17-10-2016: Συμμετοχή στην πορεία προς τη Βουλή , ενάντια στις «διαπραγματεύσεις» κυβέρνησης –ΕΕ για
το εργασιακό και με αιχμή τη διεκδίκηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
20-10-2016: Συμμετοχή στην αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες προς Βουλή, γραφεία
Ε.Ε. και πρεσβεία ΗΠΑ.
30-10-2016: Καταγγελία στην επιχείρηση NAIL STATION στη Νέα Ιωνία για εργοδοτικές αυθαιρεσίες,
απόπειρα τρομοκράτησης και εκφοβισμού του εργαζομένου ΠΦ.

Νοέμβριος
2016

11-11-2016: Γενική Συνέλευση ΣΜΤ.
13-11-2016: Ψήφισμα αλληλεγγύης στους 10 αγωνιστές της Συνομοσπονδίας Τούρκων Εργατών στην
Ευρώπη (ATIK) για τη δίκη τους στο Μόναχο της Γερμανίας λόγω της πολιτικής, συνδικαλιστικής και αγωνιστικής
τους δράσης.
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20-11-2016: Συμμετοχή του ΣΜΤ ως παρατηρητής στην 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ.
24-11-2016: Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας με πρωινή στάση εργασίας για την ασφυκτική κατάσταση
των εργαζόμενων τεχνικών και μηχανικών σε σχέση με τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Συνάντηση με
τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πετρόπουλο, απαιτώντας δεσμεύσεις για την ικανοποίηση των
διεκδικήσεών του Σωματείου και σαφή τοποθέτηση πάνω στα ζητήματα του ΔΠΥ, τις εισφορές, το ΚΕΑΟ, το
επίδομα ανεργίας.

Δεκέμβριος
2016

15-12-2016: Παράσταση διαμαρτυρίας στην καπνοβιομηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ –PHILIP MORRIS, στο
εργοστάσιο του Ασπρόπυργου για την επαναπρόσληψη του συναδέλφου που πάσχει από σοβαρή ασθένεια και
απολύθηκε καταχρηστικά.

Ιανουάριος
2017

26-01-2017: Καταγγελία στις αστυνομικές και εισαγγελικές διώξεις σε βάρος του κινήματος κατά των
πλειστηριασμών στη Θεσσαλονίκη και σε μέλη του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης.
27-01-2017: Εκδήλωση-συζήτηση του ΣΜΤ στο ΕΚΑ ενάντια στην εφαρμογή του νέου αντιασφαλιστικού
νόμου και τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών.
29-01-2017: Κάλεσμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων στη Nokia, στη CYTA
και στη Wind, για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας τους και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Φεβρουάριος
2017

02-02-2017: Ψήφισμα συμπαράστασης για τη μήνυση της ΜΕΤΚΑ του Μυτιληναίου σχετικά με την αναγραφή
του συνθήματος «Τέρμα στα παζάρια των γραφειοκρατών, αγώνας στα χέρια των εργατών» στον τοίχο του
εργοστασίου της ΜΕΤΚΑ στο Βόλο.
06-02-2017: Παρέμβαση στην τεχνική εταιρεία ΝΑΜΑ για την απόσυρση των απεχθών συμβάσεων εργασίας
που εμφάνισε η εργοδοσία.
09-02-2017: Γενική Συνέλευση ΣΜΤ.
10-02-2017: Συμμετοχή στη Συνέλευση Αγώνα της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων για
συντονισμό, για τη συγκρότηση ενός σχεδίου αγωνιστικής ανάτασης στους χώρους δουλειάς.
14-02-2017: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο των αγροτών στην Πλατεία Βάθη.
15-02-2017: Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας με στάση εργασίας για το ασφαλιστικό και τα
«μπλοκάκια», μαζί με την Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, επιτροπές αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχους
μηχανικούς του πρώην ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ καθώς και μηχανικούς του δημοσίου με απόφαση της ΕΜΔΥΔΑΣ.
17-02-2017: Συμπαράσταση στου 9 φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης που διώκονται δικαστικά
για τον αγώνα του φοιτητικού συλλόγου ενάντια στην καθηγητική αυθαιρεσία και φασιστικής ρητορείας στα
μαθήματα.
20-02-2017: Συμμετοχή την κινητοποίηση ενάντια στην ανεργία και την επισφάλεια στον ΟΑΕΔ.
21-02-2017: Κινητοποίηση στην εταιρεία GRUPPO DECORATIVO για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίες των
εργαζόμενων και την αυθαίρετη απόλυση συναδέλφου.
26-02-2017: Καταγγελία στην επίθεση των ΜΑΤ και τη σύλληψη των τριών διαδηλωτών, ένας εκ των οποίων
είναι και μέλος του Σωματείου, κατά τη διάρκεια της αντικυβερνητικής διαδήλωσης τη μέρα της παρέλασης στα
Χανιά.

Μάρτιος
2017

02-03-2017: Συμμετοχή στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, ενάντια στη 2η αξιολόγηση και τα νέα
μέτρα, μαζί με τη Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για συντονισμό.
18-03-2017: Συμμετοχή στο αντιρατσιστικό – αντιφασιστικό – αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην Ομόνοια.
21-03-2017: Μαζική παρέμβαση του Σωματείου σε εταιρείες κτηματολογίου ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΑΝΥΣΜΑ,
ΜΑΠ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΓΕΩΤΟΠΟΣ κά, για ενημέρωση της δράσης του για τα μπλοκάκια και το
ασφαλιστικό.
23-03-2017: Έπειτα από πρόσκληση του ΣΜΤ πραγματοποιείται διακλαδική σύσκεψη σωματείων, επιτροπών
αγώνα, συλλογικοτήτων εργαζόμενων με ΔΠΥ και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών και τεχνικών, νομικών,
υγειονομικών, λογιστών και οικονομολόγων, μεταφραστών-επιμελητών, ερευνητών κλπ., για την ανάπτυξη
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για το ασφαλιστικό και τα μπλοκάκια.
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28-03-2017: Κάλεσμα στα Δικαστήρια της Ευελπίδων για την έμπρακτη συμπαράσταση στους διωκόμενους
συναδέλφους που κατηγορήθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της περιόδου 2013-2014 ενάντια
στο ΔΣ του ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ, και στο υπουργείο Εργασίας και στην πολιτική κατάργησης της κοινωνικής
ασφάλισης.
30-03-2017: Παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΦΚΑ με απόφαση της διακλαδικής σύσκεψης σωματείων και
συλλογικοτήτων εργαζομένων με ΔΠΥ, ενάντια στο ασφαλιστικό και το μπλοκάκι

Απρίλιος
2017

06-04-2017: Συμμετοχή στο απογευματινό συλλαλητήριο με συγκέντρωση στα Προπύλαια, ενάντια στη
βάρβαρη πολιτικής της ΕΕ και του ΔΝΤ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της εργοδοσίας.
11-04-2017: Κάλεσμα του Σωματείου για αλληλεγγύη και συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των
εργαζομένων της εταιρείας ΣΚΟΤ στην Ελευσίνα ενάντια στην εργοδοσία, που με κάθε τρόπο θέλει να αυξήσει τα
υπερκέρδη της σε βάρος της δουλειάς και της ίδιας της ζωής των εργαζομένων της.

Μάιος
2017

01-05-2017: Συμμετοχή του ΣΜΤ στο συλλαλητήριο της εργατικής Πρωτομαγιάς με απεργιακή συγκέντρωση
στο Μουσείο, μαζί με την “Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματίων για το συντονισμό” και άλλες εργατικές
συλλογικότητες.
05-05-2017: Διαμαρτυρία στο κεντρικό κατάστημά της PHILIP MORRIS INTERNATIONAL για την απόλυση του
εργαζόμενου που πάσχει από σοβαρή ασθένεια.
11-05-2017: Συμμετοχή στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας
και τη Βουλή, ενάντια στα απερχόμενα μέτρα της συμφωνίας κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ και συνολικά ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της εργοδοσίας.
12-05-2017: Κινητοποίηση το πρωί στα Δικαστήρια στην Ευελπίδων, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του
συναδέλφου πάσχοντα από σοβαρή ασθένεια, που απολύθηκε από τον ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟ.
12-05-2017: Γενική Συνέλευση ΣΜΤ.
17-05-2017: Συμμετοχή στη γενική απεργία και συλλαλητήριο με συγκέντρωση στο Μουσείο για την
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης- ΕΕ- κεφαλαίου και εργοδοσίας, με πρωινή απεργιακή περιφρούρηση στον
ΑΚΤΩΡ.

Ιούνιος
2017

27-06-2017: Κινητοποίηση στις εταιρείες ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ-ΤΟΜΗ, που ασχολούνται με έργα του
κτηματολογίου, για τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, μετά από τις συστηματικές προσπάθεια των
αφεντικών να σταματήσουν την ενημέρωση του Σωματείου προς στους εργαζόμενους για τις εξελίξεις σχετικά
με το νέο ασφαλιστικό και τα δικαιώματά τους.

Ιούλιος
2017

03-07-2017: Καταγγελία στην εργοδοσία της εταιρείας ‘European Dynamics’ για την παράνομη απόλυση
συναδέλφου και μέλος του ΣΕΤΗΠ, ο οποίος αρνήθηκε να υπογράψει την εκδικητικού χαρακτήρα απόλυση του
για τη συνδικαλιστική του δράση.
14-07-2017: Κάλεσμα αγώνα αλληλεγγύης στην Ηριάννα μετά την ανάλγητη και αναιτιολόγητη απόφαση
του δικαστηρίου για χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και υπεράσπισης των
δημοκρατικών δικαιωμάτων.
20-07-2017: Σύσκεψη του ΣΜΤ σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στις εταιρείες του κλάδου
με την εφαρμογή του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας που
αφορούν την άρνηση καταβολής εργοδοτικών εισφορών και την απλήρωτη εργασία, καθώς και τον τρόπο
οργάνωσης μιας συλλογικής απάντησης των μισθωτών, ανέργων και υποαπασχολούμενων συναδέλφων.

Οκτώβριος
2017

19-10-2017: Ψήφισμα αλληλεγγύης στους διωκόμενους σπουδαστές που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη
την Παρασκευή 18/12/2015 στην αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση υπέρ των δικαιωμάτων μεταναστών και
προσφύγων.
21-10-2017: Συνδιοργάνωση του 1ου Worker’s Festival από κοινού με τα Σωματεία που μετέχουν στον
Συντονισμό Σωματείων και Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Τεχνολογία (Σωματείο Εργαζομένων
Nokia Ελλάδος, Σωματείο Εργαζομένων CYTA Hellas, Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρία Πλαίσιο, Σωματείο
Μισθωτών Τεχνικών, Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Wind) στον πολυχώρο του Συνεδριακού Κέντρου Νέας
Ιωνίας.
27-10-2017: Μαζική παρέμβαση και καταγγελία του ΣΜΤ στην εργοδοσία της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS για την παράνομη και καταχρηστική απόλυση εργαζόμενης τεχνικού, κατά την επιστροφή της στη δουλειά
μετά από την άδεια που αναγκάστηκε να πάρει λόγω μητρότητας, χωρίς καταβολή μισθού καθ’ όλο το διάστημα
απουσίας της εξαιτίας του καθεστώτος εργασίας με “μπλοκάκι”.
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Νοέμβριος
2017

04-11-2017: Συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς και
πορεία προς στη Βουλή και στη Συνέλευση Αγώνα στο τέλος της κινητοποίησης στην αίθουσα του ΤΕΕ.
06-11-2017: Γενική Συνέλευση του ΣΜΤ.
09-11-2017: Απεργία στις 9 Νοέμβρη στο εργοτάξιο του Αστέρα Βουλιαγμένης και του Μουσείου Γουλανδρή,
μαζί με το συνδικάτο οικοδόμων. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην πλατεία Κάνιγγος το απόγευμα.
11-11-2017: Ανακοίνωση συμπαράστασης στους εργαζόμενους του ΕΛΙΝΥΑΕ, ενάντια στις μεθοδεύσεις
της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και του ΣΕΒ για κλείσιμο των περιφερειακών παραρτημάτων του ΕΛΙΝΥΑΕ, απολύσεις
εργαζομένων, και υπονόμευσης των δυνατοτήτων παραγωγής επιστημονικού έργου που αφορά την προστασία
της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
11-11-2017: Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, που παραμένουν περισσότερο
από 1 έτος απλήρωτοι.
12-11-2017: Καταγγελία στο οργανωμένο σχέδιο της φασιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής για την
επιχείρηση παρεμπόδισης της λειτουργίας του σχολείου της Πακιστανικής Κοινότητας και συμμετοχή στο
κάλεσμα περιφρούρησης και καλωσορίσματος των μικρών μαθητών στο σχολείο.
17-11-2017: Συμμετοχή στο τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου και στην πορεία στην Αμερικανική
Πρεσβεία.
26-11-2017: Κάλεσμα για ευρεία συμμετοχή στην επίσκεψη του ΣΜΤ για προσφορά βοήθειας στην Μάνδρα,
μετά τις φονικές πλημμύρες στην περιοχή, με συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και συμβολή στις εργασίες
αποκατάστασης της περιοχής και σε αυτοψίες.

Δεκέμβριος
2017

05-12-2017: Στάση εργασίας και συμμετοχή στο συλλαλητήριο με συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος
ενάντια στην ψήφιση της τροπολογίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, η οποία αφορά τα πρωτοβάθμια
σωματεία και ορίζει ότι για την κήρυξη απεργίας απαιτείται το 50% των οικονομικά ενεργών μελών.
14-12-2017: Απεργία: Συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στην Ομόνοια μαζί με το ΠΑΜΕ ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ- κεφαλαίου.
20-12-2017: Μαζική παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΜΕ” στο Μαρούσι, καταγγέλλοντας την εργοδοσία για την εκδικητική απόλυση νεοπροσληφθείσας
συναδέλφου, γιατί απέργησε στην πανεργατική απεργία της 14-12-2017 και γιατί δε δέχτηκε να δουλεύει μόνιμα
πάνω από 12 ώρες την ημέρα.

Ιανουάριος
2018

08-01-2018: Συμμετοχή στη σύσκεψη αγώνα ενάντια στα μέτρα της γ΄ αξιολόγησης και στον
αντισυνδικαλιστικό νόμο με την Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για συντονισμό.
09-01-2018: Συμμετοχή στη συγκέντρωση στην Ομόνοια για να μην περάσουν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
10-01-2018: Κάλεσμα του ΣΜΤ στο αγωνιστικό ραντεβού στο Ειρηνοδικείο για μαζική εργατική-λαϊκή
ακύρωση των πλειστηριασμών και του νόμου ποινικοποίησης της δράσης ενάντιά τους.
11-01-2018: Συμμετοχή στην κινητοποίηση καταγγελίας στα γραφεία της ΓΣΕΕ και στη συνέχεια στην πορεία
στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα.
12-01-2018: Απεργία χωρίς ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Συμμετοχή του ΣΜΤ στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια,
για να μην περάσουν τα προαπαιτούμενα της γ’ αξιολόγησης και ο αντιαπεργιακός νόμος.
29-01-2018: Η εργοδοσία της εταιρείας NETSCOPESOLUTIONS αποδέχθηκε τα αιτήματα της εργαζόμενης
μητέρας τεχνικού, καταβάλλοντας αποζημίωση απόλυσης, οφειλόμενα δώρα και επιδόματα. Η αποφασιστικότητα
της συναδέλφου και η επίμονη παρέμβαση και στήριξη που παρείχε το σωματείο, με παρεμβάσεις, κινητοποίηση
στα γραφεία της εταιρείας, παρουσία στην επιθεώρηση εργασίας και ευρεία δημοσιοποίηση του περιστατικού
άσκησαν πίεση στην εργοδοσία και οδήγησαν στη δικαίωση της εργαζόμενης.
03-02-2018: Κινητοποίηση στην Βουλή, όπου συνεδριάζει η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για να αποφασίσει για το
νέο θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ. Η Αντιπροσωπεία ακυρώνεται λόγω της μαζικής κινητοποίησης.

Φεβρουάριος
Ιανουάριος
2016
2018

23-02-2018: Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΜΤ.
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