
Να οργανώσουμε την αντεπίθεση! 

8 Δεκέμβρη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! 

Έρχονται τα χειρότερα με το μανδύα της «δίκαιης» ανάπτυξης  

Η επίθεση του κεφαλαίου στα εργασιακά μας 

δικαιώματα στους κλάδους των κατασκευών – 

μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και 

γενικότερα, συνεχίζεται. τα κατασκευαστικά έργα 

και τα γραφεία των ομίλων βιώνουμε τις 

ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τη δουλειά τα 

αββατοκύριακα, την εντατικοποίηση της 

εργασίας, την απληρωσιά, 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.  

Ο νόμος λαιμητόμος για το ασφαλιστικό του 

Κατρούγκαλου φέρνει νέες απώλειες για τους 

εργαζόμενους με «μπλοκάκι». Αν συνυπολογίσει 

κανείς ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία,  η 

απώλεια του εισοδήματος ξεπερνά το 60%. Ακόμα 

και οι άνεργοι, ασφαλισμένοι σε ΣΜΕΔΕ ή ΟΑΕΕ 

καλούνται να πληρώσουν εισφορές 2.830 ευρώ 

ετησίως, για να εξασφαλίσουν υγειονομική 

κάλυψη. Σο κεφάλαιο επιχειρεί να κατοχυρώσει 

επιθετικά την κατάργηση κάθε δικαιώματος των 

εργαζόμενων με «μπλοκάκι». Οι όμιλοι στον 

κατασκευαστικό κλάδο και ευρύτερα, στη 

διάρκεια της τελευταίας 15ετίας μετέτρεψαν το 

«μπλοκάκι» σε κύρια μορφή σύμβασης εργασίας 

για τους μισθωτούς μηχανικούς και τεχνικούς, 

αξιοποιώντας το ως το βασικό τους όπλο για να 

συγκαλύπτουν σχέσεις εξαρτημένης μισθωτής 

εργασίας. ήμερα η αστική πολιτική σχεδιάζει να 

το γενικεύσει και σε άλλες κατηγορίες 

εργαζομένων, ενώ στον κλάδο εμφανίζεται η 

προσπάθεια για νέα επιδείνωση των όρων 

εργασίας με εμβληματικό το παράδειγμα του 

ομίλου ΕΛΛΑΚΣΩΡ, που επιχείρησε να υποχρεώσει 

μισθωτούς μηχανικούς με «μπλοκάκι» να δεχτούν 

νέο τύπο ατομικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

με πρωτοφανείς καταχρηστικούς όρους (ξένο 

δίκαιο, απόλυση σε περίπτωση ασθένειας, 

ασφάλιση από τον εργαζόμενο της μελέτης του και 

απαίτηση αποζημίωσης του ομίλου από τον 

εργαζόμενο σε περίπτωση που προκύψουν 

απαιτήσεις κάποιου πελάτη προς τον όμιλο, 

κατάργηση ιατρικού απορρήτου κ.λπ.). Οι όροι 

αυτής της σύμβασης συνοψίζουν με 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.  

τον αντιασφαλιστικό νόμο προβλέπεται 

συμμετοχή των εργοδοτών στην ασφάλιση των 

εργαζομένων με «μπλοκάκι», γεγονός που 

νομιμοποιεί το «μπλοκάκι» ως βασικό τρόπο 

αμοιβής της εξαρτημένης εργασίας. Ωστόσο η ως 

τώρα εικόνα είναι ότι εργοδότες δε διατίθενται να 

καταβάλλουν ούτε ευρώ για την ασφάλιση των 

εργαζομένων τους. Σην ώρα που μεγάλος αριθμός 

συναδέλφων χρωστάει τις ασφαλιστικές εισφορές 

και στερείται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

ζητούνται και τα αναδρομικά από τις αυξημένες 

εισφορές που δεν είχαν αποδοθεί από το 2011. 

Επιπλέον, δρομολογούνται κατασχέσεις 

λογαριασμών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων 

μέσω του ΚΕΑΟ. 

Κυβέρνηση και άρχουσα τάξη, προετοιμάζουν νέο 

γύρο αβάσταχτων αντιλαϊκών μέτρων που 

«τσακίζουν» τα δικαιώματά μας στο βωμό της 

κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Η 

κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αξιοποιώντας τη 

δεύτερη αξιολόγηση και τις «πιέσεις» των 

δανειστών, επιχειρεί να υλοποιήσει πάγιες 

απαιτήσεις των ομίλων, του ΕΒ, του ΣΕΑΣ και 

των υπόλοιπων εργοδοτικών οργανώσεων  

προωθώντας τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τις 

εργασιακές σχέσεις «λάστιχο», την απελευθέρωση 

των απολύσεων, την περαιτέρω μείωση του 

κατώτατου μισθού και την πραγματική σφαγή στα 

επιδόματα, ως προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη, 

την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των 

μονοπωλιακών ομίλων. Πίσω απ’ το νεανικό 

πρόσωπο της νέας υπουργού εργασίας κρύβεται ο  

αντεργατικός χαρακτήρας μια αστικής 

κυβέρνησης που με το μανδύα της «αριστεράς» 

επιδιώκει να επιβάλει μέτρα που δεν κατάφεραν 

να υλοποιήσουν ούτε λεγόμενες «φιλελεύθερες 

κυβερνήσεις», υλοποιώντας του «μύχιους πόθους» 

των μονοπωλιακών ομίλων απέναντι στο εργατικό 

κίνημα, το «λoκ-αουτ» και τον περιορισμό μέχρι και 

σχεδόν την απαγόρευση της συνδικαλιστικής 

δράσης. 

Η επίθεση στα δικαιώματα μας δεν είναι τυχαία. 

Τπηρετεί την ανάγκη των μονοπωλιακών ομίλων να 

διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα τους με φθηνή 

εργατική δύναμη και νέα πεδία κερδοφορίας. Γι’ 

αυτό και προωθείται απ’ όλες τις αστικές 

κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως απόχρωσης  Γι΄αυτό και 

προωθείται σ’ ολόκληρη την ΕΕ και δεν πρόκειται να 

σταματήσει  με την αλλαγή κυβέρνησης, ή αν η 

οικονομία «περάσει» σε ανάπτυξη. 



Απεργιακός ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! 
Είναι πια  φανερό, απ’ την ίδια μας την πείρα, πως 

οποιαδήποτε προσμονή μιας θετικής αλλαγής της 

κατάστασης «απ’ τα πάνω» είναι αυταπάτη.  

Η επίθεση δεν θα σταματήσει από μόνη της, αν δεν 

την αντιμετωπίσουμε εμείς οι ίδιοι. Μοναδικός 

τρόπος που διαθέτουμε για να απαντήσουμε στη 

συγκροτημένη επίθεση του αντίπαλου, είναι η 

οργάνωση της δικής μας πάλης, η κλιμάκωση της 

αντιπαράθεσης με την πολιτική ΕΕ-κυβέρνησης-

άρχουσας τάξης σ’ όλους τους κλάδους, με τα 

πορίσματα τους και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό 

των ηγεσιών της ΓΕΕ και της ΑΔΕΔΤ στόχος του 

οποίου είναι η «αναίμακτη» για το κεφάλαιο 

προώθηση της πολιτικής του.  

Η προάσπιση και η διεύρυνση των εργατικών 

δικαιωμάτων σήμερα δεν μπορεί παρά να περάσει 

μέσα απ’ το μαζικό, ταξικό πόλο στο συνδικαλιστικό 

κίνημα, που σε αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό 

και εργοδοτικό συνδικαλισμό κινείται, δρα και 

αναπτύσσεται με κατεύθυνση ρήξης και 

σύγκρουσης με τον αντίπαλο. Και ο πόλος αυτός 

στο εργατικό κίνημα είναι υπαρκτός, διευρύνει τις 

δυνάμεις του, οργανώνει σε κάθε χώρο δουλειάς 

συγκρούσεις, επεξεργάζεται αγωνιστικά πλαίσια 

πάλης.  

Η διαχωριστική γραμμή είναι πλέον ξεκάθαρη: απ’ 

τη μια βρίσκονται οι μονοπωλιακοί όμιλοι, το 

κράτος τους, η ΕΕ και ο ξεπουλημένος 

συνδικαλισμός και απ’ την άλλη βρίσκεται το ΠΑΜΕ 

με τις εκατοντάδες σωματεία και εργατικά κέντρα, 

τις δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και τη συνεχή 

προσπάθεια οργάνωσης της πάλης. 

Σο μέλλον που μας ετοιμάζουν δεν μας χωράει! 

Δεν θα ζήσουμε με βάση τα δικά τους μέτρα. 

Πρέπει και μπορούμε να ζήσουμε με βάση το 

μπόι μας! Γιατί όταν σηκωθούμε είμαστε 

ψηλότεροι απ’ όλους. Κλιμακώνουμε την 

αντιπαράθεση οργανώνοντας τη μαζική απεργία 

στις 8 Δεκέμβρη. 

Συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 10.30 

π.μ. στην Ομόνοια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. 

Επιστρέφουμε ως απαράδεκτα τα πορί σματά τους, τις συμφωνί ες τους. Απαιτούμε 

δικαιώματα στην εργασία και τη ζωή, με βάση την εποχή μας – τον 21ο αιώνα, τις ανάγκες 

μας! 

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών - φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΟΚ – ΤΡΙΖΑ!  

 Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Να καταργηθεί η ελαστική εργασία με το Μπλοκάκι! Αντιστεκόμαστε στην 

προώθηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων με συμβάσεις αλλοδαπού δικαίου που προωθείται από τους ομίλους. 

Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθημερο, 7ωρο). Κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου για τις Ε. 

Τπογραφή Ε με αυξήσεις στους μισθούς για αναπλήρωση των απωλειών μας! Άμεση δραστική μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών. 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. 

 Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι») 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, των τιμολογίων των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΣΕ - ΕΤΔΑΠ) για τους εργαζόμενους όσο διαρκεί 

η κρίση. Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις. Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας - 

επαγγελματικής στέγης για μισθωτούς και φτωχούς αυτοαπασχολούμενους. Μείωση των οφειλών προς τις 

τράπεζες σε ποσοστό 30% για ύψος δανείων μέχρι 300.000€ -αντίστοιχη μείωση των χρεών προς ΣΜΕΔΕ/ΟΑΕΕ! 

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

Αφορολόγητο όριο ατομικό 20.000€ και επιπλέον 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, φόρος 45% στους 

μονοπωλιακούς ομίλους. Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας με προσανατολισμό στον έλεγχο 

της εργοδοτικής ευθύνης. Προστασία της μητρότητας. Άδεια κυήσεως, τοκετού, γαλουχίας και φροντίδας των 

νεογέννητων, με πλήρεις αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, 

ΔΠΤ). Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους 

ανάπηρους. Επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες. 
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