
Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών Μηχανικών και Τεχνικών - Όλοι στο Σύνταγµα τη 
∆ευτέρα 17/10 στις 18:30 

Μηχανικοί µε Μπλοκάκι: Ζωή λάστιχο για να κερδίζει το κεφάλαιο! 
Η επίθεση του κεφαλαίου στα εργασιακά µας δικαιώµατα συνολικά στον κλάδο των κατασκευών, µελετών και παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών συνεχίζεται. Στα κατασκευαστικά έργα και τα γραφεία των οµίλων βιώνουµε τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τη δουλειά 
τα Σαββατοκύριακα,  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 φέρνει νέες απώλειες για τους εργαζόµενους µε Μπλοκάκι.  Αν συνυπολογίσει 
κανείς ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία,  η απώλεια του εισοδήµατος ξεπερνά το 60%. Αυτός είναι και ένας απ’ τους  
βασικούς λόγους για την τεράστια αιµορραγία διαγραφών  συναδέλφων απ’ το ΤΕΕ, για το γεγονός ότι οι µισοί σχεδόν 
αυτασφαλισµένοι στο ΤΣΜΕ∆Ε είναι ανασφάλιστοι και µε την απειλή κατασχέσεων.  

Το 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» στο βασικό τους 
όπλο για να συγκαλύπτουν σχέσεις εξαρτηµένης µισθωτής εργασίας, σε κύρια µορφή σύµβασης εργασίας για τους µισθωτούς 
µηχανικούς και τεχνικούς. Σήµερα 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 Μπλοκάκι, µε εµβληµατικό το παράδειγµα του οµίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ.  

Ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ 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 για πάνω από 15 µέρες 
το χρόνο ή ορισµός και πληρωµή αντικαταστάτη, 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.  

Κλιµάκωση της επίθεσης  από κυβέρνηση – ΕΕ – άρχουσα τάξη 
 Η επίθεση των οµίλων, του κεφαλαίου στα δικαιώµατά µας δεν έχει τελειωµό! Με τη στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

επιχειρούν να ισοπεδώσουν όσα δικαιώµατα δεν κατάφεραν οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Με περισσό θράσος η κυβέρνηση 
ετοιµάζεται να νοµοθετήσει νέα µέτρα για λογαριασµό τους, µε βάση τις «βέλτιστες πρακτικές» και την «κανονικότητα» της ΕΕ του 
κεφαλαίου. Έτσι ονοµάζουν τη σύγχρονη δουλεία, την εκµετάλλευση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των επιχειρηµατικών οµίλων! Οι 
περιβόητες επενδύσεις για την έξοδο από την κρίση έχουν προαπαιτούµενα τη δουλειά χωρίς δικαιώµατα, µε µισθούς ψίχουλα, την 
εργασία χωρίς συµβάσεις, χωρίς δεσµεύσεις ως προς τον αριθµό απολύσεων και τις αποζηµιώσεις απόλυσης. Οι όµιλοι  έχουν 
ανάγκη από εργαζόµενους ευέλικτους για διασφάλιση της κερδοφορίας τους, χωρίς εµπόδια από την οργάνωση και τη 
συνδικαλιστική δράση των εργαζοµένων. Ακόµα κι αυτό το πενιχρό επίδοµα ανεργίας το ονοµάζουν επιταγή εργασίας και το δίνουν 
δώρο στο κεφάλαιο για απασχόληση ανέργων. 

 
Όχι άλλες θυσίες για τα κέρδη του κεφαλαίου! 

Για εµάς κανονικότητα είναι η σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα, η επαναφορά των ΣΣΕ, η κατάργηση των ελαστικών µορφών, οι 
αυξήσεις στους µισθούς και στις συντάξεις, η µείωση του εργάσιµου χρόνου. Έχουµε καθαρό πλέον, η ανάπτυξή τους δε φέρνει 
ανάκτηση απωλειών για εµάς και τα παιδιά µας! Στήνεται πάνω στα συντρίµµια των δικαιωµάτων µας. 
Οι αστικές κυβερνήσεις και οι «εταίροι» έχουν πρόθυµους συνοµιλητές τους δήθεν «εκπροσώπους» των εργαζοµένων στη 

ΓΣΕΕ, που αρνείται να κηρύξει και να προετοιµάσει απεργία για το Νοέµβρη. Το ίδιο έργο ζήσαµε στη διαπραγµάτευση των 
επιστηµονικών φορέων (ΤΕΕ και Επιµελητήρια) και της ΓΣΕΕ για το ασφαλιστικό, µε τη γραµµή των «διορθώσεων» του 
νόµου λαιµητόµου. 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 ΓΣΕΕ, µαζί µε τους εργοδότες και την κυβέρνηση, για να δώσουν δήθεν «τη σκληρή µάχη της διαπραγµάτευσης µε τους 
δανειστές». ∆εν υπάρχει κανένας "κοινωνικός" διάλογος που γίνεται για το συµφέρον των εργαζοµένων! 

Βαδίζουµε µαζί µε τις δεκάδες Οµοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα, εκατοντάδες σωµατεία και διεκδικούµε µε ανυποχώρητο 
αγώνα την κατάργηση των αντεργατικών νόµων των τελευταίων ετών, την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας και κλαδικών συµβάσεων εργασίας. 

Όλες και όλοι στον αγώνα για σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα, για αυξήσεις σε µισθούς, συντάξεις, 
κοινωνικές παροχές. 

Να καταργηθεί τώρα η ελαστική εργασία µε το Μπλοκάκι! 

Απαιτούµε την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων  

Απαιτούµε την επαναφορά και υπογραφή των κλαδικών συµβάσεων εργασίας µε αυξήσεις στους 

µισθούς για αναπλήρωση των απωλειών µας! 
 

Tηλ.:6946799833, 6977806266, email: epitropes-agona@dpk.gr 


