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Οργανώνουμε την αντεπίθεση, ενάντια στη 

νέα αντεργατική θύελλα κυβέρνησης - 

κεφαλαίου - ΕΕ! 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 

Μετά την ψήφιση του νόμου λαιμητόμου για το ασφαλιστικό και τα μέτρα φωτιά για τη 

φορολογία, η κυβέρνηση του κεφαλαίου, των ΤΡΙΖΑ  – ΑΝΕΛ, σε πλήρη συνεννόηση με ΕΕ – 

ΔΝΣ, ετοιμάζεται για νέο γύρο επίθεσης στα εργασιακά μας δικαιώματα. Μεθοδεύουν νέες 

μειώσεις στον κατώτατο μισθό, πλήρη κατάργηση των επιδομάτων. Φέρνουν γενικευμένη 

ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων. Για να ελέγξουν 

όποια δυνατότητα αντίστασης, επιδιώκουν την απαγόρευση, στην πράξη, του δικαιώματος 

απεργίας, των εργατικών - συνδικαλιστικών αγώνων και της δράσης των σωματείων. Έχουν 

στο στόχαστρο το δικαίωμα των εργαζόμενων να απαντούν αγωνιστικά και ταξικά στα 

βάρβαρα μέτρα που τσακίζουν τις συμβάσεις, τους μισθούς, το δικαίωμα στην εργασία, τη 

ζωή τους! Αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, υπηρετεί την 

ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου μέσα από τη φθηνότερη εργατική δύναμη.  

Σην ίδια ώρα που η λαϊκή οικογένεια ματώνει καθημερινά, η καπιταλιστική εργοδοσία 

απολαμβάνει νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές, παίρνει ζεστό χρήμα από το νέο αναπτυξιακό 

νόμο της κυβέρνησης, επιδοτείται με δωρεάν εργασία μέσω των προγραμμάτων 

απασχόλησης ανέργων, της χαρίζονται χρέη εκατομμυρίων. Σα κέρδη τους είναι το δικό μας 

αίμα, οι τεράστιες απώλειες στο εργατικό εισόδημα, στις κοινωνικές παροχές και δικαιώματα. 

Κλιμακώνεται η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους 

δουλειάς 

Σαυτόχρονα, η επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα από τους κατασκευαστικούς ομίλους 

και τις μελετητικές εταιρείες συνεχίζεται. Οι εργαζόμενοι βιώνουμε τη δουλειά λάστιχο με το 

«μπλοκάκι», τις ατέλειωτες ώρες απλήρωτης δουλειάς, τη δουλειά τα αββατοκύριακα, την 

απληρωσιά, την εντατικοποίηση της εργασίας, την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας, τις 

πιέσεις για μετακίνηση σε έργα εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδας με απαράδεκτους όρους, το 

φόβο της απόλυσης και τις νέες μειώσεις μισθών. Ακόμη και όταν εργαζόμαστε ως τυπικά 

μισθωτοί με ΙΚΑ, είναι συχνό το φαινόμενο να μας πληρώνουν με το βασικό μισθό. 

Σην ίδια στιγμή, κλιμακώνεται η εργοδοτική τρομοκρατία με στόχο να καμφθεί όποια εστία 

αντίστασης ξεπηδά ενάντια στο σύγχρονο «εργασιακό μεσαίωνα» που επιχειρεί συνολικά το 

κεφάλαιο να εγκαθιδρύσει στους χώρους δουλειάς. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για επιβολή 

δυσμενούς μεταβολής των σχέσεων και όρων εργασίας, μειώσεις μισθών, απλήρωτη δουλειά 

και για αυθαίρετες - εκδικητικές απολύσεις εργαζόμενων που δεν υποχωρούν στην 

εργοδοτική τρομοκρατία, που επιμένουν να απεργούν. Πλευρά αυτής της επίθεσης είναι και η 

εκδικητική απόλυση από τον όμιλο ΕΛΛΑΚΣΩΡ εργαζόμενης μηχανικού με «μπλοκάκι», μέλους 

του ΜΣ, γιατί αρνήθηκε να υπογράψει ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με 



πρωτοφανείς καταχρηστικούς όρους (ξένο δίκαιο, απόλυση σε περίπτωση ασθένειας πάνω 

από 15 μέρες το χρόνο εκτός εάν ο εργαζόμενος ορίσει και πληρώνει αντικαταστάτη του, 

ασφάλιση από τον εργαζόμενο της μελέτης για την οποία εργάζεται και απαίτηση 

αποζημίωσης του ομίλου από τον εργαζόμενο σε περίπτωση που προκύψουν απαιτήσεις 

κάποιου πελάτη προς τον όμιλο, κατάργηση ιατρικού απορρήτου κ.λπ.).  

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΣΩΡ αρνείται την επαναπρόσληψη, παρά την υπόδειξη της Επιθεώρησης 

Εργασίας που δικαίωσε την εργαζόμενη αναγνωρίζοντας την εξαρτημένη σχέση εργασίας με 

τον όμιλο. Επιμένει στην απόλυση προς παραδειγματισμό των υπολοίπων εργαζόμενων και 

για την τρομοκράτηση της συνδικαλιστικής δράσης, παρά το γεγονός ότι προσωρινά 

ανακάλεσε τα κατάπτυστα συμφωνητικά, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεών μας και 

της στήριξης από το εργατικό κίνημα στον κλάδο των κατασκευών. Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΣΩΡ – 

ηγέτης στον κλάδο των κατασκευών – επιχειρεί να κατοχυρώσει επιθετικά και με τη μορφή 

γραπτής σύμβασης, την κατάργηση κάθε δικαιώματος των εργαζόμενων με δελτίο παροχής 

υπηρεσιών. Αν προχωρήσει η προσπάθεια αυτή θα επιβληθεί νέο καθεστώς για τους 

εργαζόμενους του ομίλου, ενώ θα αποτελέσει πιλότο για όλο τον κλάδο και στη συνέχεια θα 

γενικευτεί. Οι όροι αυτής της σύμβασης δεν αποτελούν εξαίρεση ή «αστοχία». υνοψίζουν με 

τον πιο κραυγαλέο τρόπο το εφιαλτικό μέλλον των ελαστικών εργασιακών σχέσεων που 

επιδιώκει να επιβάλλει το κεφάλαιο και η Ε.Ε., με τη στήριξη όλων των διαδοχικών 

κυβερνήσεων που έχουν στην υπηρεσία τους. Οι μονοπωλιακοί όμιλοι στον κατασκευαστικό 

κλάδο και γενικότερα, στη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας μετέτρεψαν το «μπλοκάκι» στο 

βασικό τους όπλο για να συγκαλύπτουν σχέσεις εξαρτημένης μισθωτής εργασίας, στην 

κύρια μορφή σύμβασης εργασίας για τους μισθωτούς μηχανικούς και τεχνικούς. Η αστική 

πολιτική σχεδιάζει να το γενικεύσει τα ερχόμενα χρόνια και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.  

Χωρίς ημερομηνία λήξης η επίθεση του κεφαλαίου 

Η κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ανέλαβε, για λογαριασμό του κεφαλαίου, να κάνει τη βρώμικη 

δουλειά που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις. 

Προχωρά στην τελική ευθεία για τη συντριβή όσων δικαιωμάτων απέμειναν. Αποδεικνύεται ότι 

η αντιλαϊκή πολιτική συνεχίζεται απρόσκοπτα, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο τιμόνι 

της διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση και τα κόμματα που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο έχουν 

συμφωνήσει για την απελευθέρωση των απολύσεων, νέες μειώσεις μισθών, τον περιορισμό 

και την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, την παράδοση των κόκκινων δανείων στα 

αρπακτικά, τους πλειστηριασμούς για τη λαϊκή κατοικία. Η πολιτική του κεφαλαίου και της 

Ε.Ε. είναι «αυτόματος κόφτης» κάθε λαϊκού δικαιώματος που στέκεται εμπόδιο στην 

κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Γι’ αυτό η ίδια πολιτική επιβάλλεται σε 

κάθε χώρα, με μνημόνια ή χωρίς, εντός ή εκτός Ε.Ε. και Ευρωζώνης. 

Η αλυσίδα της αντιλαϊκής επίθεσης συμπληρώνεται με τη παρουσία της αρμάδας του ΝΑΣΟ 

στο Αιγαίο και την προσφυγιά, τους ανταγωνισμούς μονοπωλίων που φέρνουν την 

αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και την απειλή πολεμικής ανάφλεξης στο Αιγαίο 

και έχουν μόνιμα θύματα τους λαούς που υποφέρουν. Η δίκαιη λαϊκή αγανάκτηση και 

διαμαρτυρία ενάντια στην ΕΕ, που επιβεβαιώθηκε και με το αποτέλεσμα του Βρετανικού 

Δημοψηφίσματος, δεν πρέπει να εγκλωβιστεί απ’ τις δυνάμεις του αστικού 

ευρωσκεπτικισμού που υπηρετούν την εξουσία του κεφαλαίου.  



Οι διαπραγματευτές ξανά στον «κοινωνικό διάλογο» για 

τους όρους σφαγής μας... 

Όμως οι αστικές κυβερνήσεις και οι «εταίροι» έχουν πρόθυμους συνομιλητές τους δήθεν 

«εκπροσώπους» των εργαζομένων στη ΓΕΕ. Σο ίδιο έργο ζήσαμε στη διαπραγμάτευση των 

επιστημονικών φορέων (ΣΕΕ, Δικηγορικοί ύλλογοι και Επιμελητήρια) και της ΓΕΕ για το 

ασφαλιστικό, με τη γραμμή της «διόρθωσης» του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου. Ενόψει 

της νέας αντεργατικής επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, το παιχνίδι στήνεται ακόμα μια 

φορά για την εξαπάτηση των εργαζομένων με τους στημένους κοινωνικούς διαλόγους, 

στους οποίους συμμετέχει ξανά η πλειοψηφία της ΓΕΕ, μαζί με το ΕΒ και την κυβέρνηση, 

για να δώσουν δήθεν «τη σκληρή μάχη της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές». Δεν 

υπάρχει κανένας "κοινωνικός" διάλογος που γίνεται για το συμφέρον των εργαζομένων! 

Αυτοί οι σχεδιασμοί πρέπει να βάλουν σε θέση μάχης τα συνδικάτα! Όχι μόνο να τους 

καταδικάσουν, αλλά να απαντήσουν με αγωνιστικές πρωτοβουλίες που σημαδεύουν τον 

πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη. Να καταγγείλουν τη νέα προσπάθεια δημιουργίας 

κλίματος αναμονής εγκλωβισμού μέσω των κοινωνικών διαλόγων, που αποτελεί το 

σταθερό και αναντικατάστατο εργαλείο προώθησης βάρβαρων μέτρων με τη δήθεν 

συμφωνία εργαζόμενων και μεγαλοεργοδοσίας και την κυβέρνηση σε ρόλο ρυθμιστή υπέρ 

του κεφαλαίου. 

Το ΣΜΤ μαζί με ταξικά συνδικάτα & ομοσπονδίες για την 

οργάνωση της πάλης 

Σο ΜΣ πρέπει να προσανατολιστεί αποφασιστικά στην οργάνωση της αντεπίθεσης 

απέναντι στο κεφάλαιο και την ΕΕ. Η πλειοψηφία του Δ πρέπει να δει αυτοκριτικά την πορεία 

του ΜΣ μέχρι σήμερα. Ενόψει του νέου γύρου κινητοποιήσεων, να βγάλει τα αναγκαία 

συμπεράσματα για την αδιέξοδη και αντιφατική κριτική που άσκησε απέναντι στο μόνο 

υπαρκτό ταξικό πόλο, του ΠΑΜΕ, στο εργατικό κίνημα. Να τερματίσει την τακτική που 

απομονώνει το ΜΣ από τη μαχητική πρωτοπορία του εργατικού κινήματος, τόσο στον 

κλάδο των Κατασκευών, όσο και συνολικά, αδυνατίζοντας στην πράξη την 

αποτελεσματικότητα της δράσης για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.  

Η πλειοψηφία του Δ πρέπει να εγκαταλείψει την πολιτική ουράς σε συγκεντρώσεις της 

ΓΕΕ και τις αδιέξοδες, αποσπασματικές προσπάθειες συντονισμού με «σημαία ευκαιρίας» 

ανάλογα με τη συγκυρία. Σην αδιέξοδη κατεύθυνση και την αυταπάτη ότι μέσα από το 

συντονισμό και τις ατέρμονες «από τα πάνω» συζητήσεις για διαμόρφωση πλαισίων, 

μπορεί να μετατραπεί ο εργοδοτικός συνδικαλισμός σε ταξικό.  

Η οργάνωση της πάλης στο χώρο ευθύνης του ωματείου περνάει και μέσα από τις συχνές 

Γενικές υνελεύσεις, ώστε τα ίδια τα μέλη του ΜΣ να αποφασίζουν, να ενημερώνονται 

συχνά, να οργανώνουν συλλογικά τη δράση τους στους εργασιακούς χώρους, να 

αποτιμούν τα αποτελέσματα της παρέμβασης. Περνάει μέσα από τη μαχητική και 

πρωτοπόρα ατομική στάση των ίδιων των μελών της Διοίκησης του ωματείου για την 

υλοποίηση των αποφάσεών του.  

Η  γραμμή του “αντικυβερνητικού” μετώπου που συσκοτίζει τον πραγματικό αντίπαλο και 

μετατρέπει το κίνημα σε υπηρέτη της κυβερνητικής εναλλαγής εντός του αστικού πλαισίου 



οδηγεί το κίνημα σε σίγουρη ήττα. Μονόδρομος είναι ο συντονισμός της πάλης των 

μισθωτών τεχνικών με το ζωντανό αγωνιστικό κομμάτι του κινήματος που θέτει στο 

στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την 

ΕΕ που τους στηρίζει, με το ΠΑΜΕ και την ΠΑΕΒΕ για τους αυτοαπασχολούμενους. 

Ένας μόνο δρόμος... Μπροστά!  

Οργάνωση - Ανασύνταξη - Αντεπίθεση! 

Ο μοναδικός φιλολαϊκός δρόμος είναι αυτός της σύγκρουσης και της ρήξης. Με τον 

ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, το ΠΑΜΕ, παλεύουμε για την ανασύνταξη του 

κινήματος, οργανώνουμε την αντεπίθεση ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, τα 

μονοπώλια, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις και κόμματα που τους στηρίζουν. Να μη δεχτούμε τη 

νέα βάρβαρη επέλαση με νέες απώλειες δικαιωμάτων, να έρθει στο προσκήνιο το 

αγωνιστικό κάλεσμα των ταξικών συνδικαλιστικών οργανώσεων για οργάνωση της πάλης 

στο μέτωπο των υλλογικών υμβάσεων, με πλαίσιο την ανάκτηση των απωλειών, την 

κατάργηση των αντεργατικών νόμων, τη διεκδίκηση της ικανοποίησης όλων των 

σύγχρονων αναγκών με βάση τον πλούτο που παράγουμε. 

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Κανείς εργαζόμενος να μην υπογράψει ίδιο ή 

παρόμοιο συμφωνητικό σαν αυτό που προωθεί ο όμιλος ΕΛΛΑΚΣΩΡ. Άμεση ανάκληση της 

απόλυσης της συναδέλφου. Κατάργηση της πληρωμής με δελτίο παροχής υπηρεσιών. 

Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθημερο, 

7ωρο). Κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου για τις Ε, επαναφορά των κλαδικών 

συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τπογραφή Ε στον κλάδο με αναπλήρωση των 

απωλειών των εργαζομένων. 

 Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι και τους 

αυτοαπασχολούμενους) για όσο διαρκεί η ανεργία. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως 

χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους άνεργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

Πάγωμα των χρεών προς τις τράπεζες – δημόσιο – ΣΜΕΔΕ - ΟΑΕΕ, των τιμολογίων των 

ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΣΕ -ΕΤΔΑΠ) για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους 

μικροεπαγγελματίες όσο διαρκεί η κρίση. 

 Άμεση δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και 

αύξηση των συντάξεων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Κατάργηση όλων των 

αντιασφαλιστικών νομών. Όχι στα επαγγελματικά ταμεία. Όχι στην ανταποδοτικότητα στην 

κοινωνική ασφάλιση. Αποκλειστικά δημόσια, καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία-πρόνοια με 

κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. Έξω τα Σαμεία από το χρηματιστήριο, έξω το 

ΣΜΕΔΕ από Σρ. Αττικής και Εθνική. Πλήρης κάλυψη των απωλειών των αποθεματικών από 

το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο. 

 Να μπει φρένο στη φοροληστεία των εργαζομένων. Να πληρώσουν οι βιομήχανοι, οι 

τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. 

ΟΛΟΙ στην κινητοποίηση στο Τπουργείο Εργασίας 

τη Δευτέρα 18 Ιούλη, 9.30 π.μ. (ταδίου 29), τάση 

εργασίας του σωματείου 9.00 π.μ. - 12.00 μ. 


