
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!  

  Συνάδελφοι,  

Η επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο ελάληηα ζηα δηθαηψκαηα καο, ζηα δηθαηψκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κηζζσηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, θιηκαθψλεηαη. Νη ζπλάδειθνη απηναπαζρνινχκελνη 

κεραληθνί,  φινη φζνη δνχκε απφ ηε δνπιεηά καο, βηψλνπκε θαζεκεξηλά ηελ θιηκάθσζε απηήο ηεο επίζεζεο κε 

ηε ζπξξίθλσζε ησλ δηθαησκάησλ καο, κε ηελ εθηίλαμε ηεο θνξνινγίαο, κε ηνλ εμαλαγθαζκφ καο ζε 

εμαληιεηηθά σξάξηα κε εμεπηειηζηηθέο ακνηβέο, φπνηε έρνπκε δνπιεηά, απιά γηα λα ηα θέξνπκε βφιηα, κε ην 

θιείζηκν ρηιηάδσλ γξαθείσλ θαη κε ηελ εθηίλαμε ηεο αλεξγίαο, κε ηελ αθξίβεηα θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε 

πγείαο θαη παηδείαο. Ξξφθεηηαη γηα κηα επίζεζε πνπ γίλεηαη κε ηελ απφιπηε ζπκθσλία ΛΓ θαη ΙΑΝΠ θαη  

αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ ΔΔ, έρεη θαζνιηθφ ραξαθηήξα θαη 

δελ αθνξά ηνλ έλα ή ηνλ άιιν θιάδν. Γελ μεθίλεζε, νχηε ζα ζηακαηήζεη κε ηελ ςήθηζε ηνπ  Κεζνπξφζεζκνπ 

θαη ηελ επηβνιή ησλ πξφζθαησλ κέηξσλ.  Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΞΑΠΝΘ καδί κε ηελ ΔΔ, ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε 

ΛΓ θαη ΙΑΝΠ, αμηνπνίεζαλ ην πςειφ ρξένο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ θιηκάθσζε ηεο επίζεζεο ζηα 

δηθαηψκαηα καο.  Σήκεξα, καο θαινχλ θαη πάιη λα «βάινπκε πιάηε», λα ζηξαηεπζνχκε ζε κηα «λέα 

εζληθή πξνζπάζεηα» ψζηε λα κελ ρξενθνπήζνπκε, ψζηε λα έξζεη ε αλάπηπμε θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα.  

Η αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο είλαη ε θηψρηα καο 

Συνάδελφοι, 

Δκείο βξηζθφκαζηε ήδε ζε ηξνρηά ρξενθνπίαο. Ζ «εζληθή ηνπο πξνζπάζεηα» κεηαθξάδεηαη ζε λέα, αθφκα 

πην επψδπλα κέηξα, ζε κέηξα ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο. Η θαηεδάθηζε ησλ δηθαησκάησλ καο είλαη 

απαξαίηεηνο φξνο γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιίσλ. Πηε δηθή ηνπο θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, ε δηθή 

καο ζέζε είλαη κε κηζζνχο πείλαο γηαηί απηφ είλαη ην φξην πνπ επηβάιεη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, 

ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηελ Θίλα θαη ηελ Ηλδία. Η αλάπηπμε πνπ καο ζεξβίξνπλ δελ έρεη ζέζε γηα ην 

κηθξφ ηερληθφ γξαθείν. Ο κνλφδξνκνο ηνπο είλαη λα θαηαζηξαθεί, γηαηί κφλν έηζη κπνξνχλ λα 

θπξηαξρήζνπλ νινθιεξσηηθά νη κνλνπσιηαθνί φκηινη θαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη λα 

«γίλνπκε πην αληαγσληζηηθνί».  

Ζ θαηεδάθηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηηο ηεξάζηηεο εηζθνξέο, πνπ ζπρλά νδεγνχλ ρηιηάδεο απφ 

εκάο ζε αδπλακία λα ηηο θαηαβάινπκε, ην «θνχξεκα» ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ απφ ην ηακείν, ήηαλ ην 

ζρεδηαζκέλν απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ φιε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Ρψξα, αμηνπνηψληαο 

ρξένο, Κλεκφληα θαη Κεζνπξφζεζκα, ε θπβέξλεζε έξρεηαη λα θαηεδαθίζεη φηη απέκεηλε φξζην, θνξηψλνληαο 

φια ηα βάξε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζε κηζζσηνχο θαη απηναπαζρνινχκελνπο, πξνκελχνληαο λέεο 

απμήζεηο ζε αζθάιηζηξα, λέεο κεηψζεηο ζε παξνρέο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ΡΠΚΔΓΔ ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο 

νκνιφγσλ ηζνδπλακεί κε λέα ιεζηεία ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ ηακείνπ, πνπ ζα θνξησζεί κε ηηο αλαινγηζηηθέο 

κειέηεο θαη πάιη ζηηο πιάηεο καο. Θα νδεγήζεη ζε «θνχξεκα» ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ, ζε αχμεζε ησλ 

εηζθνξψλ.  Ζ θαηάζηαζε νξγαλσηηθήο δηάιπζεο ηνπ ΡΠΚΔΓΔ, κε ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζην πξνζσπηθφ είλαη 

θαη απηή απνηέιεζκα ηεο ίδηαο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζηφρν έρεη φρη απιά λα κεηψζεη ηηο θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνο ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, αιιά λα ην κεηαηξέςεη ζε πεγή 

εζφδσλ πξνο ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη λα ζηξέςεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. Ζ 

απαίηεζε  λα πιεξψλνπκε θαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη λα ηα δηεθδηθνχκε απφ ην  ηακείν είλαη θαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ηη ελλννχλ απφ θνηλνχ ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ φηαλ κηιάλε γηα λέν, πην επέιηθην θαη θεξδνθφξν 

θξάηνο.  

Πην θνξνινγηθφ, ην ραξάηζη ησλ 500 επξψ ην ρξφλν, ε κείσζε ησλ αθνξνιφγεησλ νξίσλ, νη απμήζεηο ζηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, ε αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηηο γπλαίθεο κεραληθνχο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ πξφζθαην λφκν γηα ην ΠΔΞΔ, ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο θαη ε εθηίλαμε ηεο έκκεζεο 

θνξνινγίαο, πνιιαπιαζηάδνπλ ηα θνξνινγηθά βάξε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, νδεγψληαο ρηιηάδεο 

ζπλαδέιθνπο ζην λα θιείζνπλ ηα γξαθεία ηνπο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή εμαγγέιινληαη λέεο πξνθιεηηθέο κεηψζεηο 

ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο γηα ηα κνλνπψιηα. Ραπηφρξνλα, ε θπβέξλεζε πξνιεηαίλεη ην έδαθνο γηα λέα 

θνξνεπηδξνκή θαηά κηζζσηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, έρνληαο νπζηαζηηθά πξναλαγγείιεη ηελ επηβνιή 

ηεθκεξίσλ πνπ γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κεραληθνχο ελδέρεηαη λα θζάζνπλ ηα 25000 επξψ εηεζίσο. 

Γελ πιεξψλνπκε ηα λέα, άδηθα ραξάηζηα. Καηαζέηνπκε ηα εθθαζαξηζηηθά  ζηελ Δπηηξνπή Αγψλα 

Απηναπαζρνινχκελσλ Μεραληθψλ θαη νξγαλψλνπκε καδηθά ηελ αληίζηαζή καο καδί κε ηα ηαμηθά 

ζσκαηεία, κε ην κέησπν ΠΑΣΔΒΔ-ΠΑΜΔ-ΟΓΔ-ΜΑΣ-ΠΑΣΥ.  



Βαζηθφο άμνλαο ζηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ε επίζεζε ζηα δηθαηψκαηα καο, είλαη ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε, πνπ εθαξκφδεηαη κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο νδνχο. Ν λφκνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

«θιεηζηψλ επαγγεικάησλ», πνπ εθαξκφδεηαη πιένλ θαη επίζεκα απφ ηελ 1ε Ηνχιε, απνηειεί ηε ζξπαιιίδα 

ηεο νινθιεξσηηθήο άισζεο κειεηψλ θαη έξγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηνπο ηδησηηθνχο νκίινπο, ζα 

εθηνπίζεη ηνπο  απηναπαζρνινχκελνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα εθηηλάμεη εηζθνξέο θαη θφξνπο. Απφ ηελ άιιε,  ην 

λνκνζρέδην γηα ηηο κειέηεο θαη ηα έξγα ηνπ δεκνζίνπ επηηαρχλεη ηελ αλεκπφδηζηε θπξηαξρία ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ κνλνπσιίσλ ζε έξγα θαη κειέηεο δεκνζίνπ. Ζ ζέζπηζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

κειέηεο ηνπ δεκνζίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηε «ζπλνρή ηεο  κειεηεηηθήο 

νκάδαο», νδεγνχλ ζηελ αλάγθε ηαρείαο ζπγθέληξσζεο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ κεραληθψλ ζε 

«ζπκπαγείο νκάδεο κειεηεηψλ», δειαδή νδεγνχλ ζηελ πξνιεηαξηνπνίεζή ηνπο. Τελ ίδηα ζηφρεπζε 

έρεη θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ  ησλ κειεηεηηθψλ θαηεγνξηψλ  θαη ε  πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο 

Μπνιφληα γηα ηελ απνζχλδεζε πηπρίνπ-επαγγέικαηνο, απνθνξχθσκα ηεο νπνίαο είλαη θαη ν ηειεπηαίνο 

λφκνο-νδνζηξσηήξαο γηα ηα ΑΔΗ κε ηα ηξίρξνλα πηπρία θαη ε ζέζπηζε ηεο «θάξηαο πξνζφλησλ», πνπ νδεγνχλ 

ζηελ αλάγθε ζπκπξάμεσλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ κειεηεηψλ, νδεγνχλ δειαδή ζηελ αλαγθαζηηθή 

ππαγσγή ησλ κειεηεηψλ ζε κειεηεηηθέο επηρεηξήζεηο, επηηαρχλεη ηελ πνξεία πξνιεηαξηνπνίεζεο 

ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Ζ δηάθξηζε κειεηεηψλ θαη επηζεσξεηψλ ζηηο ελεξγεηαθέο κειέηεο λέσλ 

θηεξίσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ δείρλεη πσο ιεηηνπξγνχλ νη  αλαδηαξζξψζεηο : πξνσζνχλ ηε 

δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ.  Πηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε πξνψζεζεο ηεο ζπγθεληξνπνίεζεο θηλνχληαη θαη ηα πξφζθαηα αληηιατθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο 

γηα ηδησηηθνπνίεζε ησλ πνιενδνκηψλ θαη ησλ πνιενδνκηθψλ ειέγρσλ. Θα νδεγήζνπλ ζηε γηγάλησζε κηαο 

ρνχθηαο γξαθείσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην ξφιν ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ειεγθηψλ, ελψ 

κεηαθπιίνπλ πιένλ νινθιεξσηηθά ηελ ηερληθή επζχλε απφ ην θξάηνο θαη ηελ εξγνδνζία ζηηο πιάηεο ηνπ 

κεραληθνχ, πνηληθνπνηψληαο ην επάγγεικα γηα  ρηιηάδεο κηζζσηνχο θαη απηναπαζρνινχκελνπο ζπλαδέιθνπο. 

Αληίζηνηρα, ε λέα ξχζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, δελ κπνξεί λα δψζεη θακία ιχζε, φπσο δελ έδσζε ε 

πξνεγνχκελε ξχζκηζε γηα ηνπο εκηππαίζξηνπο. Νη ξπζκίζεηο απηέο  απνηεινχλ  βαζηθφ κεραληζκφ πξνψζεζεο 

ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε ρξήζε γεο, γηα λα πεξάζνπλ «απ’ ηελ θνιπκβήζξα ηνπ Πηισάκ»  θάζε ινγήο 

θαηαπαηήζεηο θαη απζαηξεζίεο κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ  θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Γηα ην κεραληθφ ζεκαίλεη 

απιά κεηαηφπηζε ηεο επζχλεο ζηηο πιάηεο ηνπ. Δίλαη απηαπάηε λα πεξηκέλνπκε φηη ε ζσηεξία καο 

κπνξεί λα  έξζεη κέζα απφ ηέηνηεο αληηδξαζηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

Ο πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

Ν ζηφρνο ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο είλαη πιένλ μεθάζαξνο. Η αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κνλνπσιίσλ 

πξνυπνζέηεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ, δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηα ρέξηα κηαο ρνχθηαο κνλνπσιίσλ πνπ ζα ειέγμνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηνλ θιάδν 

ησλ θαηαζθεπψλ. Πε φινπο ηνπο λφκνπο, ζε φια ηα θείκελα ηεο ΔΔ, γίλεηαη ιφγνο γηα αλάγθε 

ζπγρσλεχζεσλ, δεκηνπξγίαο κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ, γηα νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζα επηηεπρζνχλ, θαη 

φιεο νη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ζηνρεχνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  Πηφρνο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ πνπ 

κε απφιπηε ζπλέπεηα εθαξκφδνπλ ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ, είλαη ε επηηάρπλζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπγθέληξσζεο θαη ζπγθεληξνπνίεζεο, ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζηξνθήο ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ θαη ηεο πξνιεηαξηνπνίεζήο ηνπο.  

 

Πνηνο θεξδίδεη απφ ηε κνλνπψιεζε ηεο αγνξάο; 

• Ζ ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο κειεηψλ θαη έξγσλ ζηα ρέξηα κνλνπσιίσλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο γηα ην ιαφ κε ηελ φπνηα 

«εμνηθνλφκεζε» λα θαηαιήγεη ζηηο «ηζέπεο» ησλ κνλνπσιίσλ. Ρα έξγα ηεξαξρνχληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη 

εθεί θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ κεγηζηνπνηεί ηελ θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη φρη κε γλψκνλα ηηο 

ιατθέο αλάγθεο. 

• Ξξνυπνζέηεη ηελ πξνιεηαξηνπνίεζε κηαο κεγάιεο κάδαο κεραληθψλ πνπ ζα εξγάδνληαη πιένλ σο 

κηζζσηνί κε άζιηνπο φξνπο εξγαζίαο, νδεγψληαο έηζη ηηο απνιαβέο ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ, κηζζσηψλ 

θαη απηναπαζρνινχκελσλ ζε αθφκα ρακειφηεξα επίπεδα, νδεγεί ζε  ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζε 

«νηνλεί κηζζσηνχο».  

Οη εξγαδφκελνη κεραληθνί βγαίλνπλ ρακέλνη απφ ηελ πξνψζεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο. 

Δμαλαγθάδνληαη λα πσινχλ ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε κε νινέλα θαη ρεηξφηεξνπο φξνπο, ελψ ε 

ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο έρεη σο πξναπαηηνχκελν ηελ θαηαζηξνθή ρηιηάδσλ 

απηναπαζρνινχκελσλ κεραληθψλ. Δμίζνπ ρακέλα βγαίλνπλ ηα ιατθά ζηξψκαηα πνπ πιεξψλνπλ ηε 

γηγάλησζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, αιιά θαη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ. Η θπβέξλεζε ππνθξίλεηαη φηη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή εληζρχεη ηα θαξηέι 

ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ ηζηκέληνπ, ηνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο ζηηο 

θαηαζθεπέο, ζηηο ηξάπεδεο, ζε θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 



Η ζηάζε ησλ άιισλ δπλάκεσλ 

Νη δπλάκεηο ηνπ ΞΑΠΝΘ, ηεο ΛΓ θαη ηνπ ΙΑΝΠ, ππνζηεξίδνπλ φηη αηηία ηεο αληηιατθήο επίζεζεο είλαη ην ρξένο 

θαη ην έιιεηκκα ηεο ρψξαο, απνηειέζκαηα ελφο «ζπάηαινπ» θξάηνπο πνπ «έθαγε» ηα ιεθηά καδί κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Νη δπλάκεηο ηνπ ΠΟΗΕΑ, κε ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ ηνπ «λφκηκνπ» ρξένπο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

εξγαδφκελνη «έθαγαλ» κφλν ην κηζφ ρξένο. Δμίζνπ επηθίλδπλε γηα ην ιατθφ θίλεκα είλαη θαη ε πνιηηηθή 

γξακκή ηεο ΑΛΡΑΟΠΑ πνπ παξαπιαλψληαο κε «αληηζπζηεκηθνχο βεξκπαιηζκνχο» θαηαιήγεη θαη απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο ζην ίδην ζπκπέξαζκα: γηα ηελ επίζεζε θηαίεη ην ρξένο. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη θακηά απηαπάηε.  Τν 

πςειφ θξαηηθφ ρξένο είλαη ην πξφζρεκα. Απφδεημε είλαη φηη ε ίδηα  αληηιατθή επίζεζε εμαπνιχεηαη ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ Γεξκαλνχ εξγάηε, πνπ δελ έρεη ρξένο θαη θξίζε, ηνπ Βξεηαλνχ εξγάηε πνπ δελ έρεη επξψ. Κε 

ην ζχκθσλν Δπξψ+ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πξφζθαηα απνθάζηζαλ 100 θαη πιένλ κέηξα κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κνλνπσιίσλ.  Απφδεημε είλαη φηη ε επίζεζε ηεο άξρνπζαο ηάμεο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο, μεθίλεζε δεθαεηίεο πξηλ, ηελ πεξίνδν ηεο πςειφηαηεο 

θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη θιηκαθψζεθε ζηε θάζε ηεο θξίζεο. Ζ απφδνζε ησλ κέηξσλ ζην ην 

έιιεηκκα θαη ην ρξένο, άζρεηα απφ πξνζέζεηο, είλαη αληηδξαζηηθή γηαηί ζνιψλεη ηελ πξαγκαηηθή αηηία ηεο 

θιηκάθσζεο ηεο επίζεζεο, πνπ είλαη ν ίδηνο ν θαπηηαιηζηηθφο δξφκνο αλάπηπμεο θαη ππφζρεηαη 

αλέμνδεο δηαρεηξηζηηθέο ιχζεηο πνπ ζα ιχζνπλ ηάρα «καγηθά» ηα πξνβιήκαηα καο, ιχζεηο πνπ απιά δελ 

ππάξρνπλ, ζπζθνηίδνληαο ηε κφλε πξαγκαηηθή δηέμνδν. Ρνλ ίδην αληηδξαζηηθφ ραξαθηήξα έρνπλ θαη νη 

ζπληερληαθέο ζέζεηο ηνπ ΡΔΔ θαη νκάδσλ φπσο ηεο ΔΙΔΚ. Αγσλίδνληαη γηα κηα επηζηξνθή ζηηο ζπλζήθεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, ελψ κηα ηέηνηα επηζηξνθή είλαη αδχλαηε. Ξξνηάζζνπλ σο αηηία ηεο επίζεζεο ζηα 

δηθαηψκαηα καο θαθνχο ρεηξηζκνχο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο θπβέξλεζεο θαη φρη ηελ αλάγθε ησλ κνλνπσιίσλ γηα 

λέεο αγνξέο θαη λέα εξγαηηθά ρέξηα πνπ πεξλάεη, θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θξίζε, κέζα απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Καο θαινχλ ζε αγψλεο θφληξα ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

εξγαδφκελνπο, ζε κηα ζπγθπξία φπνπ ε επίζεζε πνπ έρνπλ εμαπνιχζεη ελαληίνλ καο ηα κνλνπψιηα, ηα θξάηε 

ηνπο θαη νη νξγαληζκνί ηνπο είλαη θαζνιηθή θαη αθνξά φια ηα ιατθφ ζηξψκαηα, πξνζπαζψληαο λα καο 

δηαρσξίζνπλ απφ ηνπο θπζηθνχο καο ζπκκάρνπο, ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο, ην ζχλνιν ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ. Τειηθά, είλαη ηαγκέλνη κε ηνλ αληίπαιν.   

Ο δξφκνο ηεο ιατθήο αληεπίζεζεο 

Ζ παξαπέξα πξνψζεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη βέβαην φηη ζα ρεηξνηεξεχζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

θαηάζηαζε, ηφζν γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κεραληθνχο, φζν θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα γεληθφηεξα. Θαη γη’ 

απηφ είκαζηε αληίζεηνη θαη ζα παιέςνπκε λα κελ πξνρσξήζνπλ νη λέεο αληηδξαζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

πξνεηνηκάδνληαη, ζηα έξγα, ηηο κειέηεο, ηηο ακνηβέο, ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Γελ ζα παξαηηεζνχκε 

απφ ην απηνλφεην δηθαίσκα – αλάγθε ηνπ απηναπαζρνινχκελνπ λα δεη αμηνπξεπψο απφ ηε δνπιεηά 

ηνπ.  

Καλέλαο ζπκβηβαζκφο ζηα θπβεξλεηηθά κέηξα.  

Ωζηφζν, είλαη απηαπάηε λα πηζηεχεη θαλείο φηη ηα «εξείπηα» ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ πνπ έρνπλ απνκείλεη 

κπνξνχλ λα αλαθφςνπλ ηε δξάζε ησλ λφκσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Πηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

δξφκνπ αλάπηπμεο, ε πνξεία ζπγθέληξσζεο θαη ζπγθεληξνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, ε 

κνλνπψιεζε θαη ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ είλαη αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία. Ν απηναπαζρνινχκελνο θαη ν  

κηθξφο επαγγεικαηίαο πξέπεη λα ζθεθζεί κε βάζε ηηο ζεκειηαθέο ηνπ αλάγθεο σο εξγαδφκελνπ θαη λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε δχν δξφκνπο : απφ ηε κία, λα ζπλερίζεη ζην έδαθνο απηνχ ηνπ δξφκνπ πνπ ηνλ νδήγεζε σο εδψ, 

πεξηκέλνληαο κηαλ νπηνπηθή αηνκηθή νδφ ζσηεξίαο πνπ ζηελ πξαγκαηηθή δσή κεηαθξάδεηαη ζε  

ελεξγεηαθέο κειέηεο θηεξίσλ ησλ 40 επξψ ή, αθφκα ιηγφηεξν, θπλεγψληαο ηελ απίζαλε πξννπηηθή λα 

γίλεη θη απηφο κηα κέξα «ΔΙΙΑΘΡΩΟ», «J&P» θ.ιπ. Απφ ηελ άιιε, λα επηιέμεη ην δξφκν ηεο Ιατθήο Νηθνλνκίαο 

θαη ηνπ Θεληξηθνχ Πρεδηαζκνχ πνπ ηνπ εγγπάηαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε 

φξσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ γλψζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη επεκεξία. Ζ πξψηε 

επηινγή ηνλ θαηαδηθάδεη ζην παξφλ ηεο «ειεχζεξεο» ζπξξίθλσζεο θαη εμαθάληζεο απφ ηα κνλνπψιηα. Ζ 

δεχηεξε, ηνπ αλνίγεη δηάπιαηα ην δξφκν ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επεκεξίαο.  

Καζήθνλ καο λα αληεπηηεζνχκε! 

Ζ κνλαδηθή δηέμνδνο πξννπηηθήο βξίζθεηαη ζηε έληαμε ηνπ αγψλα ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηελ πάιε γηα 

ηε ζπλνιηθή αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηνπ επξσκνλφδξνκνπ θαη ηε δηεθδίθεζε ελφο άιινπ ξηδηθά δηαθνξεηηθνχ 

δξφκνπ αλάπηπμεο, κε θνηλσληθνπνίεζε ησλ ζπγθεληξσκέλσλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγία ηνπο κε 

θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη εξγαηηθφ έιεγρν, θαη βέβαηα κε ηελ απνδέζκεπζε ηεο ρψξαο απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο 

ΔΔ, ηνπ ΓΛΡ θαη ησλ άιισλ ηκπεξηαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ (ΛΑΡΝ θ.ιπ.). Πην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 

παξαγσγή έξγσλ ζα ζπγθεληξσζεί ζε έλαλ εληαίν θξαηηθφ θνξέα πνπ ζα θαηέρεη ηα κέζα παξαγσγήο, ζα 

θαηαλέκεη ζρεδηαζκέλα ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

θάζεσλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη δηαζθαιίδνληαο ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ.  Κε ζχλζεκα απνδέζκεπζε απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε θαη δηαγξαθή 

ηνπ ρξένπο κε ιατθή εμνπζία, θαινχκε φινπο ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κεραληθνχο λα αγσληζηνχλ κέζα 

απφ ηηο γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα Απηναπαζρνινχκελσλ Κεραληθψλ, καδί κε ηελ ΠΑΣΔΒΔ, ην ΠΑΜΔ 

θαη ηελ «Παλεπηζηεκνληθή» Μεραληθψλ, γηα ηε ιατθή αληεπίζεζε θαη ηελ ειπηδνθφξα πξννπηηθή. 



Ξεδηπιψλνπκε ηελ αληεπίζεζε καο παιεχνληαο γηα: 

 Άξλεζε πιεξσκψλ ζε θνξνραξάηζηα, αληίζηαζε κε πξσηνβνπιία ησλ επηηξνπψλ αγψλα, ησλ ζπλδηθάησλ, ησλ άιισλ 
καδηθψλ θνξέσλ.  

 Αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ «απειεπζέξσζε» ησλ επαγγεικάησλ ζε φθεινο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 
Αληίζηαζε, απεηζαξρία, αλππαθνή ζηηο επηηαγέο ηεο ΔΔ γηα ηελ παηδεία θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Θακηά εθαξκνγή 

ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ, θαηάξγεζε φισλ ησλ λφκσλ θαη ΞΓ πνπ ηηο ελζσκαηψλνπλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία. Απνθιεηζηηθά 
δεκφζηα θαη δσξεάλ εληαία αλψηαηε εθπαίδεπζε κε έλα πηπρίν 5εηνχο δηάξθεηαο αλά εηδηθφηεηα κεραληθνχ. Απφζπξζε ηνπ 
λνκνζρεδίνπ πνπ δηαιχεη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Θαηάξγεζε θάζε κνξθήο εμεηάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο 
αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ην αθαδεκατθφ δίπισκα κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Θακηά 
κεηαηφπηζε ηεο «ηερληθήο επζχλεο» απφ ην θξάηνο θαη ηελ εξγνδνζία ζηνλ εξγαδφκελν. Θαηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ «απειεπζέξσζεο» ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ελέξγεηαο. Απφζπξζε ησλ ζρεδίσλ γηα ηδησηηθνπνίεζε ησλ 
πνιενδνκηψλ θαη πεξαηηέξσ κεηαηφπηζεο ηεο ηερληθήο επζχλεο ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ.  Δληαίνη θξαηηθνί 

θνξείο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο, πνπ ζα απνηεινχλ ιατθή πεξηνπζία θαη ζα ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ, ζην 
πιαίζην ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο.  

 Θαηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλαδηάξζξσζεο ησλ δεκφζησλ έξγσλ θαη κειεηψλ, ησλ ΠΓΗΡ, ησλ Ππκβάζεσλ 
Ξαξαρψξεζεο. Απφζπξζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηηο κειέηεο θαη ηα έξγα ηνπ δεκνζίνπ. Δληαίνο θξαηηθφο θνξέαο 
θαηαζθεπψλ γηα φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο έξγσλ, πνπ ζα θαηνρπξψλεη ην δεκφζην έξγν θαη ηε ιατθή θαηνηθία ζαλ 

θνηλσληθά αγαζά θαη φρη ζαλ εκπνξεχκαηα. Απαίηεζε νπζηαζηηθήο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο θαη αληηπιεκκπξηθήο 

πξνζηαζίαο. Απφζπξζε ησλ Σσξνηαμηθψλ Πρεδίσλ (Γεληθνχ θαη Δηδηθψλ) πνπ ππνηάζζνπλ ηε ρξήζε γεο ζηελ θεξδνθνξία 
ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ ηδησηηθή πνιενδφκεζε. Θαηάξγεζε  ηνπ λφκνπ γηα ην θηεκαηνιφγην, ηνπ 
πξφζθαηνπ λφκνπ γηα ηα απζαίξεηα, θαηάξηηζε Γαζηθνχ Θηεκαηνινγίνπ πξηλ ην Δζληθφ Θηεκαηνιφγην. Θαηάξγεζε φινπ 
ηνπ αληηιατθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γεο θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηνπ λεξνχ, ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ (λ. πεξί βηνπνηθηιφηεηαο, θ.ιπ.) 

 Άκεζε θαηάξγεζε ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ ΛΓ θαη ΞΑΠΝΘ, καδί θαη ησλ λ. 3518/06, 3655/08 θαη ησλ πξφζθαησλ 
ξπζκίζεσλ. Απφδνζε ησλ νθεηιψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο ζην ΡΠΚΔΓΔ. Γηεθδίθεζε ησλ απσιεηψλ ηνπ 
απνζεκαηηθνχ ηνπ ΡΠΚΔΓΔ απφ ηελ άηνθε θαηάζεζε ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο. Θακία ζπκκεηνρή ηνπ ΡΠΚΔΓΔ ζηε λέα 
θινπή ησλ απνζεκαηηθψλ κε ην πξφγξακκα αληαιιαγήο. Άκεζε δξνκνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνδέζκεπζεο απφ ηελ 
Ρξάπεδα Αηηηθήο. Άκεζε κείσζε ησλ εηζθνξψλ θαηά 50% γηα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο θάησ ηεο πεληαεηίαο θαη πιήξε 
θξαηηθή θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ – εξεπλεηψλ απ΄ ηνπο θνξείο 

πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Απνθιεηζηηθά Γεκφζην Πχζηεκα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Πχληαμε κεηά απφ 30 ρξφληα δνπιεηάο 
(ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο θαη ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο), ζην 80% ησλ απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ θιηκαθίνπ ηεο Ππιινγηθήο 
Πχκβαζεο Δξγαζίαο. Θαηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ ζηνλ θιάδν γείαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε. 

 Δπίδνκα Αλεξγίαο 1.120 επξψ γηα ηνπο άλεξγνπο ζπλαδέιθνπο, αλεμάξηεηα απφ ηξφπν ακνηβήο (κηζζφ, δειηίν 

παξνρήο), πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλέξγσλ ζπλαδέιθσλ. Κείσζε 30% ησλ ηηκνινγίσλ ΓΔΘΝ κε παξάιιειε 
απαγφξεπζε ηεο δηαθνπήο παξνρήο λεξνχ, ξεχκαηνο θαη ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ. Ν ρξφλνο αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη σο 
ζπληάμηκνο ρξφλνο αζθάιηζεο θαη λα βαξχλεη ην θξάηνο θαη ηνπο εξγνδφηεο. Γηαγξαθή ρξεψλ απφ ηφθνπο θαη πάγσκα 
απνπιεξσκήο δαλείσλ γηα φζνλ θαηξφ θάπνηνο είλαη άλεξγνο. Ξιήξε ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο, θαηάξγεζε ησλ 
ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο (ΓΞ, ζπκβαζηνχρνη θιπ), 7σξν-5λζεκεξν-35σξν. πνγξαθή θιαδηθψλ Ππιινγηθψλ 
Ππκβάζεσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. Κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ.  

 Νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο. Άδεηα θπήζεσο, ηνθεηνχ, γαινπρίαο θαη θξνληίδαο ησλ λενγέλλεησλ, 2 κήλεο 
πξηλ θαη 6 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, κε πιήξεηο απνδνρέο θαη πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 
ακνηβήο (κηζζφ, δειηίν παξνρήο). Θξαηηθφ δίθηπν ππνδνκψλ, θνηλσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε δσξεάλ ππεξεζίεο γηα ηελ 
νηθνγέλεηα, ην παηδί, ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, ηνπο αλάπεξνπο.  Ίδηα θαη ίζα δηθαηψκαηα γηα φιεο ηηο εξγαδφκελεο ζηνλ 
ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Αληίζηνηρα δηθαηψκαηα θαη παξνρέο γηα ηηο απηναπαζρνινχκελεο, κε ηε κνξθή επηδφκαηνο 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα ηελ αληηζηάζκηζε απψιεηαο εηζνδήκαηνο ιφγσ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία θαη γηα  ηα  

έμνδα ηνθεηνχ 

 Νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εξγνδνηηθή επζχλε. 
Θαηάξγεζε ησλ ηδησηηθψλ ΔΜ..Ξ.Ξ. θαη δεκηνπξγία θξαηηθνχ ζψκαηνο Ρερληθψλ Αζθάιεηαο θαη Ηαηξψλ Δξγαζίαο. 
Θαηνρχξσζε εξγνδνηηθήο εηζθνξάο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Όρη ζηνλ 

απνραξαθηεξηζκφ ησλ ΒΑΔ, επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε βάζε θαη ηηο «ζχγρξνλεο» 
κνξθέο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.  

  Λα θαηαξγεζεί ην αληηιατθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, καδί κε ηηο πξφζθαηεο ξπζκίζεηο. Λα αλέβεη άκεζα ν ζπληειεζηήο 
θνξνιφγεζεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζην 45%. Λα απμεζεί ην νηθνγελεηαθφ αθνξνιφγεην φξην ζηα 40000 € ζπλ 5000 € 
επηπιένλ γηα θάζε παηδί. Λα θαηαξγεζνχλ νη έκκεζνη θφξνη ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη αγξνηηθήο θίλεζεο, ζηα είδε 
δηαηξνθήο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη ζηα νηθηαθά ηηκνιφγηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Λα 

αλαγλσξηζηνχλ ηα ινγηζηηθά βηβιία κε ηα πξαγκαηηθά έμνδα σο κνλαδηθή πεγή πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 
απηναπαζρνινχκελσλ θαη κηθξψλ επαγγεικαηηψλ.  

 Απνδέζκεπζε απφ ηελ ΔΔ θαη ηνπο άιινπο ηκπεξηαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ελψζεηο. Θακία ζπκκεηνρή ζηελ Θνηλή 
Δπξσπατθή Ξνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο, ηνπ επξσζηξαηνχ, ησλ δπλάκεσλ ηαρείαο επέκβαζεο. Δπηζηξνθή φισλ ησλ 

ειιεληθψλ Πσκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζηξαηνχο. Θαηάξγεζε ησλ μέλσλ βάζεσλ ζηε ρψξα 

καο θαη φισλ ησλ δηεπθνιχλζεσλ ζην ΛΑΡΝ - ΔΔ - ΖΞΑ. Θαηάξγεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ΛΑΡΝ. 
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