
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
 

ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΣΙΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ 
ΝΟΜΟΙ ΝΔ ΚΑΙ ΠΑΟΚ!  

 

ΔΗΜΟΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΑ 
ΟΛΟΤ!!! 

 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ 

ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΕΔΕ 

ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ, 24 ΙΟΤΝΗ!!! 

  

ΣΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΣΕ... 
 

Μηα από ηα ίδηα, ηα γλσζηά, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΕ ηεο 27 Μαίνπ, κε ζέκα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ 
κηζζσηώλ κεραληθώλ θαη εηδηθά ησλ ζπλαδέιθσλ κε ΔΠΥ. Σηε ζπλεδξίαζε, θαηαηέζεθαλ δπν εηζεγήζεηο. Η κηα 
από ηνλ πξόεδξν ηνπ ΤΕΕ, ε νπνία κεηά από ηελ παξάζεζε ηνπ ηζηνξηθνύ ζρεηηθά κε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη εηδηθόηεξα ζηνλ θιάδν ηεο κειέηεο-θαηαζθεπήο, θαηέιεγε ζηα γλσζηά 
επρνιόγηα, όηη δειαδή πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ κηζζσηώλ κεραληθώλ, λα 
ηεξνύληαη νη ΣΣΕ, λα εθαξκόδνληαη ρσξίο εμαηξέζεηο θιπ.  

Η δεύηεξε θαηαηέζεθε από ηελ «Παλεπηζηεκνληθή» θαη επηθέληξσλε ζην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα πνπ 
ηίζεηαη, δειαδή: ζην όηη κε ηελ απαξάδεθηε, εξγνδνηηθή πξαθηηθή ηνπ ΣΤΥΕ θαη ηεο νκνζπνλδίαο πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεη, ακθηζβεηείηαη ότη γεληθά θη αθερεκέλα, αιιά έκπραθηα, ζήκερα, ην δηθαίσκα ησλ 
κηζζσηώλ ζπλαδέιθσλ κε ΔΠΥ λα θαιύπηνληαη από ηηο ΣΣΕ. Παξαπέξα, ην δήηεκα γεληθά δελ είλαη λα 
επρεζνύκε ηελ εθαξκνγή ρσξίο εμαηξέζεηο ησλ εθαξκνδόκελσλ από ηηο ΣΣΕ, αιιά λα θαηαδηθαζηεί ε 
απαξάδεθηε πξαθηηθή ηνπ ΣΤΥΕ πνπ αξλείηαη πεηζκαηηθά λα θεξύμεη ηε ζύκβαζή ηνπ ππνρξεσηηθή, ηελ ίδηα 
ζηηγκή πνπ ην Σσκαηείν Μηζζσηώλ Τερληθώλ ην έθαλε ακέζσο. Επνκέλσο, ε ακθηζβήηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ 
ΣΜΤ λα ππνγξάθεη Σπιινγηθή Σύκβαζε, εθηόο από ηνπο κηζζσηνύο κε ΔΠΥ ζηρέθεηαη ελάληηα ζε ΟΛΟΤ 
ηνπο κηζζσηνύο κεραληθνύο ζηνλ θιάδν, γηαηί ε ππνρξεσηηθή ζύκβαζε ηνπ ΣΜΤ ηνπο θάιππηε, αλεμαξηήησο αλ 
ήηαλ κέιε ηνπ ή όρη. Καη ηέινο, αληί γηα επρέο θαη ππνθξηηηθή – θη αλέμνδε – «επαηζζεζία», νη κηζζσηνί κεραληθνί 
έρνπλ αλάγθε από έλα Σπλδηθάην πνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΣΣΕ ζα παιεύεη ζηελ πξάμε λα εθαξκόδνληαη θη όρη λα 
κέλνπλ θελό γξάκκα θαη πνπ ζα δηεθδηθεί κε αγώλεο θαη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ηε δηαξθή δηεύξπλζε ησλ 
εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ, κε γλώκνλα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδόκελσλ θαη όρη λα παδαρεύεη κε 
βάζε ηα υίτοσια ποσ επηηρέποσλ ηα περηζώρηα θερδοθορίας ηφλ κολοπφιηαθώλ οκίιφλ. 

Από ηε κηα κεξηά, ε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΤΕΕ – παξά ηελ «πξνζεθηηθή» (ζε ζρέζε κε άιιεο, 
παιαηόηεξεο πεξηζηάζεηο) θξαζενινγία – ζηελ νπζία αξλείηαη λα ζηεξίμεη ην ζπλδηθαιηζηηθό θνξέα πνπ παιεύεη 
(παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θαη εκείο έρνπκε αλαδείμεη ζηε δξάζε ηνπ) γηα όζα ππνηίζεηαη, ζηα 
ιόγηα, όηη θαη ν ίδηνο ππνζηεξίδεη λα ηζρύνπλ. Με ην πξόζρεκα ηεο «κε εκπινθήο» ζηε δηθαζηηθή δηακάρε, δίλεη 
γηα αθόκα κηα θνξά ζηήξηγκα ζην ΣΤΥΕ θαη ηελ εξγνδνζία, νη νπνίνη θπζηθά, θαλέλα πξόβιεκα δε ζα είραλ λα 
δερηνύλ ζηα ιόγηα θαη ηηο ΣΣΕ θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θηάλεη λα κε κπνξεί θαλέλα ζσκαηείν λα 
ηνπο δεζκεύεη λα ηα θάλνπλ ζεβαζηά ζηελ πξάμε θαη κέζα ζηηο ΣΣΕ. Φηάλεη λα έρνπλ απέλαληί ηνπο, όρη έλα 
ηαμηθό ζπλδηθάην, αιιά έλα «πξόζπκν εηαίξν» πνπ ζα θάλεη ηα ζηξαβά κάηηα θαη νύηε θαλ απηά πνπ 
ππνγξάθνπλ δε ζα δεηήζεη λα εθαξκνζηνύλ. Δελ είλαη ηπραίν πνπ ε εξγνδνζία δε ζηακαηά λα «αληακνίβεη» 
ηνπο «εθιεθηνύο» ηεο, ζπεύδνληαο λα ππνγξάςεη καδί ηνπο ζπκβάζεηο, γηα λα ηνπο λνκηκνπνηήζεη ζηα κάηηα ησλ 
εξγαδόκελσλ. Όζν όκσο θαη αλ πξνζπαζεί κε ηέηνηνπο ειηγκνύο, ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ, δε κπνξεί λα θξύςεη ηε 
ζηαζεξή πξνζήισζή ηεο ζηα ζπκθέξνληα ησλ εξγνδνηώλ. Από ηελ άιιε, δελ είλαη ηπραίν όηη ηειηθά ε ΔΕ δελ 
πήρε θαλ απόθαζε ζηο ζέκα, αθνύ κε επζύλε ηόζν κειώλ ηνπ πξνεδξείνπ, όζν θαη ηεο δήζελ 
«αληηπνιηηεπόκελεο» ΔΚΜ, πξνθιήζεθε ηερλεηή έιιεηςε απαξηίαο θαη ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε. Μηιάκε γηα ηέηνην 
ράιη... 



Οη κηζζσηνί κεραληθνί γηα κηα αθόκε θνξά έρνπλ ηελ απόδεημε όηη ηίπνηε δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπλ από ην 
ΤΕΕ, αληίζεηα ζα ην βξίζθνπλ δηαξθώο απέλαληί ηνπο. Μνλαδηθή ηνπο επηινγή ν καδηθόο, ηαμηθόο αγώλαο, ε 
ελίζρπζε ηνπ ηαμηθνύ ξεύκαηνο ζην εξγαηηθό θίλεκα, ηνπ ΠΑΜΕ. Σηηο 30 Μάε, όπνπ εθδηθάζηεθε ε πξνζθπγή 
ηνπ ΣΤΥΕ, αιιά θαη ζηηο 17 Ινύλε, ζηελ θηλεηνπνίεζε έμσ από ην ΤΣΜΕΔΕ, νη εξγαδόκελνη κεραληθνί έδσζαλ θαη 
δίλνπλ ηε δηθή ηνπο, ερεξή απάληεζε ζηηο κεζνδεύζεηο ηεο εξγνδνζίαο θαη ζηελ ερζξηθή ζηάζε ηνπ ΤΕΕ. Η δηθή 
καο ζέζε, όπσο πάληα, ζα είλαη καδί ηνπο... 

 

 


