
Ο αγώνας των εργαζόμενων και άνεργων μητανικών σσνετίζεται... 

Η θπβεξλεηηθή επίζεζε ζηα δηθαηώκαηά καο θιηκαθώλεηαη, θαη νη όπνηεο παξαρσξήζεηο ηνπο, όπσο ε πξόζθαηε 
απόθαζε γηα ηελ θάιπςε θάπνησλ ππεξρξεσκέλσλ ζπλαδέιθσλ, είλαη «ζηαγόλα ζηνλ σθεαλό» ησλ αλαγθώλ 
καο θαη γίλνληαη κόλν γηαηί πξνζπαζνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ αγαλάθηεζή καο, γηαηί καο θνβνύληαη! 

ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΤΝ ΠΙΩ ΑΝ ΔΕΝ ΤΓΚΡΟΤΣΟΤΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΤ! 

Κιηκαθώλνπκε ηνλ αγώλα καο, κε κπξνζηάξεδεο ηα ηαμηθά ζσκαηεία ζηα νπνία ζπζπεηξώλνληαη κηζζσηνί θαη 
απηναπαζρνινύκελνη κεραληθνί, κε απνθάζεηο γεληθώλ ζπλειεύζεσλ θαη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο.  Μαδηθά, 
νξγαλσκέλα, κέζα από ηα ζσκαηεία καο δελ ζα επηηξέςνπκε θαλέλαλ πιεηζηεξηαζκό γηα ρξέε πξνο ηελ 
εθνξία ή πξνο ηηο ηξάπεδεο. Με όινπο  ηνπο εξγαδόκελνπο, κε ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ, 
ππεξαζπηδόκαζηε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Με αθεηεξία ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηνπ ΚΕΑΟ θαη ηνπ λόκνπ γηα ηηο 
θαηαζρέζεηο, ηελ αθύξσζε ηεο βεβαίσζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ ρξεώλ ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ εθνξία, ηελ 
θαηάξγεζε ηεο απόθαζεο γηα απμήζεηο θαη ηελ άκεζε δξαζηηθή κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ηελ 
παξνρή δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλεμάξηεηα από ηα ρξέε πξνο ηα ηακεία, μεδηπιώλνπκε 
ηελ αληεπίζεζή καο απέλαληη ζην ζύλνιν ηεο αληηαζθαιηζηηθήο επίζεζεο, παιεύνληαο γηα  πιήξε αζθαιηζηηθή 
θάιπςε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ αλέξγσλ/ππναπαζρνινύκελσλ αλεμάξηεηα από ρξέε πξνο ηα 
ηακεία, θαηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ πνπ δηαιύνπλ ηα δηθαηώκαηά καο, καδί κε ηνπο 3518/06, 
3655/08 θαη ησλ πξόζθαησλ ξπζκίζεσλ, απνθιεηζηηθά δεκόζηα, θαζνιηθή θαη ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, 
θαηάξγεζε ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, απνθιεηζηηθά δεκόζηα 
δσξεάλ πγεία – πξόλνηα, απνδέζκεπζε ηνπ ηακείνπ από Τξάπεδα Αηηηθήο-ρξεκαηηζηήξην-νκόινγα κε πιήξε θάιπςε 
όισλ ησλ απσιεηώλ απ’ ην θξάηνο. 

Η καδηθόηεηα, ε απνηειεζκαηηθόηεηα, ε δηάξθεηα θαη ε ζπλέρεηα ηνπ αγώλα, έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εάλ νη απνθάζεηο 
ιακβάλνληαη θαη απνηεινύλ πξντόλ ζπδήηεζεο ζε καδηθέο δηαδηθαζίεο Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ όπσο επηβάιεη ε 
ιεηηνπξγία ελόο πξαγκαηηθά ηαμηθνύ εξγαηηθνύ Σσκαηείνπ. Κπξίσο θξίλνληαη από ην θαηά πόζν ζα ζηνρεύνπλ όρη 
κόλν ζηελ απόθξνπζε ηνπ λένπ γύξνπ επίζεζεο, αιιά ζηελ άκεζε αλάθηεζε ησλ απσιεηώλ, ζηελ θαηάξγεζε 
ησλ λόκσλ πνπ ηζαθίδνπλ ηα δηθαηώκαηά καο, πνπ ζα ζεκαδεύνπλ ηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, ηελ 
θπβέξλεζε, ηελ άξρνπζα ηάμε ηελ ΕΕ.  

Απηόλ ηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, ηελ αηηία ηεο αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο, αληηθεηκεληθά, ζπγθαιύπηεη ε γξακκή ηεο 
«Αλνηρηήο Σπλέιεπζεο» πνπ ηειηθά, άζρεηα από πξνζέζεηο, εμαληιεί ηελ αληίδξαζή καο ζε ζπκβνιηθά καδέκαηα 
ζην ΕΤΑΑ, ζε ςεπδεπίγξαθεο θηλεηνπνηήζεηο όπνπ νξηζκέλνη «κόληκνη αληηπξόζσπνη» ζπλδηθαιηζηέο κε ηελ 
αιιειεγγύε ιίγσλ θνηηεηώλ  δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηελ εγεζία ηνπ ΔΤΑΑ ηνπο όξνπο ζθαγήο ησλ δηθαησκάησλ καο. 
Η γξακκή απηή πάεη καδί κε ηελ εμαγγειία θηλεηνπνηήζεσλ ρσξίο γεληθέο ζπλειεύζεηο θαη απνθάζεηο Σσκαηείσλ 
γηα απεξγηαθή θάιπςε, ησλ νπνίσλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, ην πεξηερόκελν θαη ην πξόγξακκα δε ζπδεηά νύηε θαλ 
ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σσκαηείνπ Μηζζσηώλ Τερληθώλ πνπ ηάρα ηηο εμαγγέιιεη.  

Η πνιηηηθή ινγηθή πνπ πξνζπαζεί λα πεξάζεη ε «Αλνηρηή Σπλέιεπζε» θαη νη ζπλνδνηπόξνη ηεο ζην θίλεκα είλαη 
ηειείσο αλώδπλε γηα ην ζύζηεκα. Γελ αλαδεηθλύεη ηελ αηηία ηεο επίζεζεο, δελ  νξγαλώλεη ηελ αληεπίζεζε θαη γηα 
απηό είλαη θαηαδηθαζκέλε λα ράλεη θαη λα νδεγεί, αθνινπζώληαο ηε ινγηθή ηνπ κηθξόηεξνπ θαθνύ, από ήηηα ζε ήηηα, 
λα κελ έρεη νύηε θαλ πξνζσξηλέο άκεζεο θαηαθηήζεηο. Γη’ απηό θαη  ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ πνπ πξσηνζηάηεζε θαη 
πξσηνζηαηεί ζηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, αλαιακβάλεη εγεηηθό ξόιν, εθθξάδνληαο ηάρα ηα 
ζπκθέξνληα ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ. Τειηθά, είλαη κηα  ινγηθή πνπ αληηκεησπίδεη ηα εξγαηηθά ζσκαηεία σο 
«ζθξαγίδα» θαη σο «όρεκα» πινπνίεζεο δηάθνξσλ πνιηηηθώλ ζρεδίσλ γηα αληηκλεκνληαθέο ζπζπεηξώζεηο θαη 
Σρέδηα Β’ κε «αξηζηεξό - θηλεκαηηθό» ραξαθηήξα... 

Καλούμε όλοσς ηοσς εργαζόμενοσς μητανικούς ηην Πέμπηη 6 Μάρηη ζηις 15.00 ζηα γραθεία ηοσ 

ΕΤΑΑ (Μάρνης 22) για να οργανώζοσμε ηη δράζη μας 

Απαιηούμε άμεζα Γενική Σσνέλεσζη ηοσ Σωμαηείοσ Μιζθωηών Τετνικών 
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