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Αντεπίθεση με το ταξικό εργατικό κίνημα  

η απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου! 

Η επίθεση στα δικαιώματά μας για να ανακάμψουν και να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών 

ομίλων, των εταιρειών, κλιμακώνεται αυτή την περίοδο. Οι διακηρύξεις της κυβέρνησης για «δίκαιη 

ανάπτυξη» γίνονται θρύψαλα μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα του κλάδου μας.  

Γνωρίζουμε πόσο «δίκαιη» 

είναι η δουλειά με το 

«μπλοκάκι» για 500 ευρώ μικτά, 

με ατέλειωτες ώρες δουλειάς 

χωρίς ωράριο, δουλειά τα 

Σαββατοκύριακα: στο 

«Νιάρχειο», στην ολοκλήρωση 

των Οδικών Αξόνων, στα έργα 

επεκτάσεων του Μετρό, στις 

Μελετητικές εταιρείες που 

ανέλαβαν τα έργα των 

ιδιωτικοποιημένων 

αεροδρομίων της FRAPORT. 

Γνωρίζουμε καλά τη «γαλέρα» 

σε εργοτάξια και μελετητικά 

γραφεία. Οι πιέσεις για 

μετάθεση σε έργα εκτός Αττικής 

ή εκτός Ελλάδας με τον ίδιο μισθό, είναι ο κανόνας. Οι μεγάλοι όμιλοι, με δικαιολογία το νέο ασφαλιστικό για τα 

μπλοκάκια, τρομοκρατούν τους μισθωτούς τεχνικούς για υπογραφή νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου για να 

λύσουν τα χέρια τους σε σχέση με τις απολύσεις. Μόλις πριν ένα χρόνο είχαν εμφανίσει και συμβάσεις «αγγλικού 

δικαίου» με απαράδεκτους όρους (βλ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ). 

Γνωρίζουμε καλά το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου που έφερε νέες υπέρογκες μειώσεις μισθών για τους 

μισθωτούς με μπλοκάκι, καθώς οι εργοδότες τους μετακύλησαν την εργοδοτική εισφορά που μαζί με τη 

φορολογία τους στερεί πάνω από τα 2/3 του εισοδήματός τους. Και αυτά για μια μελλοντική σύνταξη 

πετσοκομένη από 30 έως 40%. Η κυβέρνηση διατηρεί ακέραιο το πλαίσιο του «νόμου - λαιμητόμου» (Ν. 

4387/2016) και την ίδια στιγμή ισχυρίζεται ότι δήθεν «ελαφραίνει τα βάρη» από τους άνεργους μηχανικούς 

που αδυνατούν να καλύψουν τις αβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ το νέο «δώρο» στους εργοδότες 

είναι η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών ως «κίνητρο» για μετατροπή του ΔΠΥ σε σταθερή εργασία. Οι 

διατάξεις του Ν.4488/2017, που ψηφίστηκε αρχές Σεπτέμβρη, για την αποσύνδεση «ασφάλισης-ιδιότητας» 

συνιστούν νέα προκλητική προσπάθεια εξαπάτησης για τις χιλιάδες των άνεργων – ανασφάλιστων 

συναδέλφων. Η κυβέρνηση δίνει τη «δυνατότητα» στον άνεργο, εφόσον «κλείσει βιβλία», να απαλλαχτεί από 

ασφαλιστικές εισφορές και να παραμένει ανασφάλιστος χωρίς δικαίωμα σε Υγεία – Πρόνοια – Σύνταξη, 

διατηρώντας την «ιδιότητα» του μέλους του ΤΕΕ, προκειμένου στο απροσδιόριστο μέλλον να ασκήσει ξανά το 

επάγγελμα. Ταυτόχρονα διατηρεί ακέραια τα χρέη προς το πρώην ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ και την απειλή κατάσχεσης. 

Η κυβέρνηση «καθαρίζει» περαιτέρω το τοπίο για λογαριασμό των μεγάλων ομίλων και εταιρειών και ενισχύει 

τη μαύρη – ανασφάλιστη εργασία. Ο άνεργος –υποαπασχολούμενος, χωρίς φορολογική & ασφαλιστική 

ενημερότητα, θα έχει τη δυνατότητα να εργάζεται «μαύρα» για λογαριασμό εταιρειών ή θα υποχρεώνεται να 

ανοιγοκλείνει βιβλία στην εφορία για να εισπράξει την αμοιβή του. Δε του φτάνουν ούτε 3 ζωές για να πάρει 

σύνταξη πάνω από την κατώτατη - επίδομα φτώχειας που σήμερα είναι 380 ευρώ. 



Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ επιταχύνει και για την πλήρη «απελευθέρωση» του επαγγέλματος. Δίνει τη 

«χαριστική βολή» με νομοσχέδια για την οριστική αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλματος, την «πιστοποίηση» των 

τεχνικών επαγγελμάτων, το Δομημένο Περιβάλλον, το Μητρώο Τεχνικών Έργων κ.λπ., που καθορίζουν τους 

όρους με τους οποίους οι όμιλοι θα αναλάβουν τα νέα έργα, ιδιωτικά και «δημόσια» στην «επόμενη μέρα» της 

αναιμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η προλεταριοποίηση μιας μεγάλης μάζας αυτοαπασχολούμενων που θα 

εργάζονται πλέον ως μισθωτοί με άθλιους όρους εργασίας, θα συμπιέσει τους μισθούς και τους όρους εργασίας 

των εργαζόμενων στον κλάδο σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι και 

μελετητικές εταιρείες βγαίνουν απ’ την κρίση θωρακισμένοι και πιο ανταγωνιστικοί. Είναι πλέον 

«απελευθερωμένοι» από «εμπόδια» όπως μισθοί και εργασιακά δικαιώματα, έχουν «προίκα» νέα μερίδια 

αγοράς. Η κρίση και οι κρατικές ρυθμίσεις επιτάχυναν τη διαδικασία συγκέντρωσης των έργων 

εξαφανίζοντας μικρότερες  εταιρείες που ανταγωνίζονταν τους ομίλους, μεγάλο αριθμό 

αυτοαπασχολούμενων. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ανέλαβε, στην πραγματικότητα, να «κάνει τη βρώμικη δουλειά»: να 

ολοκληρώσει την επίθεση που ξεκίνησαν οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις, πολύ πριν την κρίση και 

τα Μνημόνια. Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται διαχρονικά, σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός αυτής, από αστικές 

κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης, με ή χωρίς μνημόνια, τρόικα, κουαρτέτο, ανεξάρτητα από το εθνικό 

νόμισμα. 

Οι εγχώριοι και ξένοι όμιλοι, στην υπηρεσία των οποίων είναι ταγμένη η κυβέρνηση, επιδιώκουν την ταχεία 

εφαρμογή των «εκκρεμοτήτων» της «3ης αξιολόγησης». Η αντιλαϊκή «ατζέντα» περιλαμβάνει τα 95 

«προαπαιτούμενα» της αξιολόγησης, τoν αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό για το 2018, την επίθεση στα 

εργασιακά δικαιώματα, την «αναθεώρηση των κοινωνικών παροχών» (προνοιακά & κοινωνικά επιδόματα), 

την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών για «κόκκινα» δάνεια, την πλήρη 

«απελευθέρωση» στην αγορά Ενέργειας, την επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων κ.ά. Παραμένει ανοιχτό το 

ενδεχόμενο επίσπευσης εφαρμογής, εντός του 2018, νομοθετημένων μέτρων για το 2019, εφόσον υπάρξει 

απόκλιση από τους εισπρακτικούς στόχους της κυβέρνησης. 

Μέσα στο συντoνισμένο καταιγισμό αντεργατικών παρεμβάσεων ρόλο «πρώτου βιολιού» κρατά ο ΣΕΒ. Οι 

στοχεύσεις του επικεντρώνονται στην παγίωση και την εμβάθυνση της επίθεσης στις ΣΣΕ, στην παραπέρα 

αύξηση της «ευελιξίας» με 

επέκταση των ήδη 

υπαρχουσών μορφών 

(μερική απασχόληση, 

«μπλοκάκι», εκ περιτροπής 

εργασία κ.ά.) και την 

προσθήκη νέων. Η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 

με τη στήριξη των άλλων 

αστικών κομμάτων, όπως 

της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 

προετοιμάζεται να δώσει 

ένα ακόμα σημαντικό 

πλήγμα στο εργατικό 

συνδικαλιστικό κίνημα με 

το χτύπημα της οργάνωσης 

των εργατικών αγώνων, 

στη συλλογική πάλη και του δικαιώματος στην απεργία. Θέλουν να διαλύσουν το συνδικαλιστικό κίνημα ώστε 

να μην αμφισβητούνται τα συμφέροντα του ΣΕΒ, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και των άλλων αρπαχτικών 

του ιδρώτα των εργαζομένων. Όλων αυτών που στο όνομα της κερδοφορίας τους  απαιτούν εδώ και χρόνια  να 

παρθούν μέτρα για τις απεργίες ώστε να διευκολυνθούν ακόμη περισσότερο  να τσακίζουν κάθε έννοια 

δικαιώματος των εργαζομένων  και να επιβάλουν χειρότερους όρους δουλειάς, να βάζουν εμπόδια στην 

οργάνωση της εργατικής τάξης, στη δράση των συνδικάτων, να έχουν συνδικάτα του χεριού τους.  



Την ίδια στιγμή πρόκληση για τον εργαζόμενο λαό αποτελεί η επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ, καθώς εμπλέκει τη 
χώρα σε θανάσιμους 
ιμπεριαλιστικούς κινδύνους. Η 
χώρα μας εμπλέκεται πιο ενεργά 
στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ - 
ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και των 
Βαλκανίων. Οι εργαζόμενοι 
υποχρεώνονται σε νέες σκληρές 
θυσίες για να εκπληρώνονται οι 
«συμβατικές υποχρεώσεις» της 
χώρας σε εξοπλιστικές δαπάνες. Ο 
εκσυγχρονισμός των «F-16», για 
τον οποίο θα δαπανηθούν 2,4 δισ. 
ευρώ, ομολογείται ότι υπηρετεί την 
αναβάθμιση της επιχειρησιακής 
ικανότητας του ΝΑΤΟ στην 
περιοχή. Στην ίδια κατεύθυνση 
κινούνται και οι  δεσμεύσεις για 
αναβάθμιση της βάσης της Σούδας.  

Οργανώνουμε την αντεπίθεση απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου! 
 Δυναμώνουμε τις εστίες αντίστασης και διεκδίκησης σε κάθε χώρο δουλειάς. Δεν δίνουμε στην 

κυβέρνηση το δικαίωμα να λέει ότι ο σφαγιασμός των δικαιωμάτων μας έχει την έγκρισή μας.   
 Οργανώνουμε την αντεπίθεση απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου, προσπερνώντας τον 

εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, τις πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ που αποτελούν 
τον πιο συνεπή σύμμαχο του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων, το ΤΕΕ και τις 
ηγεσίες των επιστημονικών Συλλόγων των Μηχανικών. Όλοι αυτοί είναι με τον αντίπαλο! 
Βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο με ταξικά σωματεία, επιτροπές αγώνα, ομοσπονδίες και εργατικά 
κέντρα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μαζί με όσους βασανίζονται από την κυριαρχία των 
μονοπωλίων, με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες, τη φτωχή αγροτιά! 

 Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την ΕΕ. Η κάλυψη των σύγχρονων 
αναγκών μας δε συμβιβάζεται με την καπιταλιστική ανάπτυξη. Γι’ αυτό και δεν αποτελεί λύση η 
οποιαδήποτε κυβερνητική εναλλαγή, μια «καλή διευθέτηση του χρέους» ή μια εναλλακτική 
καπιταλιστική ανάπτυξη με άλλο νόμισμα. 

Χρειάζεται τώρα να ενισχύσουμε τη διαρκή παρέμβαση του σωματείου στους χώρους δουλειάς και 
να την αναβαθμίσουμε, αντιμετωπίζοντας την ιδεολογική πίεση, αλλά και την εργοδοτική 
τρομοκρατία.  

Το κεφάλαιο επιτίθεται από κοινού στους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους. Η επίθεση του 
κεφαλαίου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια συμβολική κινητοποίηση του ΣΜΤ και κάποιων 
Πρωτοβάθμιων Σωματείων, με βάση τις αιχμές των μέτρων. Απαιτεί οργανωμένη καθημερινή 
αντιπαράθεση σε κάθε χώρο δουλειάς. Το κύριο ζήτημα δεν είναι πότε θα προκηρυχτεί η επόμενη 
απεργία, αλλά με τι όρους και προϋποθέσεις θα έχει επιτυχία, με την ουσιαστική συμμετοχή των 
εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Προϋπόθεση για να αντεπιτεθούμε στη στρατηγική του 
κεφαλαίου, ιδιαίτερα τώρα, μπροστά στις μεγάλες μάχες για τις ΣΣΕ, το συνδικαλιστικό νόμο, το 
ασφαλιστικό κ.λπ., είναι ο ουσιαστικός συντονισμός της δράσης  μας με τα άλλα ταξικά σωματεία 
στον κλάδο και γενικότερα με τα ταξικά σωματεία και ομοσπονδίες που συσπειρώνονται στο 
ΠΑΜΕ, που σε αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό κινούνται σε 
κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την ΕΕ.  

Στις σημερινές συνθήκες, η κάθε δύναμη στο εργατικό κίνημα κρίνεται τελικά απ’ το αν στηρίζει 
καθημερινά και στην πράξη αυτή τη προσπάθεια. Κρίνεται από το αν στηρίζει την πρωτοβουλία για 
να διεκδικήσουμε το σχέδιο των 535 Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων για τις ΣΣΕ. 
Η γραμμή στο εργατικό κίνημα που κρατά «ίσες αποστάσεις» από το ΠΑΜΕ και τις πλειοψηφίες των 
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, ανεξάρτητα από το εάν επικαλείται την ανάγκη ταξικού προσανατολισμού των 



αγώνων και αγωνιστικής συμπόρευσης, στην πράξη υπονομεύει την προσπάθεια μαζικοποίησης του 
κινήματος και βαθέματος σε αυτήν την κατεύθυνση.  

Παλεύουμε για:  

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών - φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, των 
μνημονίων, όλων των νόμων που τσακίζουν τις ΣΣΕ. Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, παροχές. 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα 751 ευρώ για όσους αμείβονται με το 
βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Επαναφορά των κλαδικών ΣΣΕ. Εφαρμογή της 
μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο μας με 
πραγματικές αυξήσεις. 

 Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθημερο, 7ωρο). Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του 
καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ! Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Καμία μείωση των 
αποδοχών. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του 
εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των εισφορών απ’ τον εργοδότη.  

 Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν την λειτουργία των συνδικάτων, που εμποδίζουν την προκήρυξη 
απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων των εργαζόμενων,  τις εργατικές διεκδικήσεις. 

 Άμεση μείωση των εισφορών. Όχι στην ανταποδοτικότητα, αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική 
Ασφάλιση. Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank. Αποκλειστικά 
δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξάρτητα από 
χρέη προς τα ταμεία, κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας! Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους 
εργαζόμενους με «μπλοκάκι») για όσο διαρκεί η ανεργία.  

 Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. Απαγόρευση πλειστηριασμών και κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια. 
Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φόρος 45% στα κέρδη και τα 
περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.  

 Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με προσανατολισμό στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Κατάργηση των ιδιωτικών 
ΕΞ.Υ.Π.Π. και δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας, ενταγμένου στο αποκλειστικά 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Να πληρώσει το κεφάλαιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο. Διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ. 
Ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Άδεια κυήσεως, τοκετού, γαλουχίας και φροντίδας των νεογέννητων, με πλήρεις 
αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ). Κρατικό δίκτυο 
υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους ανάπηρους. Επίδομα τοκετού 
για όλες τις γυναίκες.  

 Όχι στην «απελευθέρωση» και την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος! Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού 
πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση 
των Χωροταξικών Σχεδίων που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Κατάργηση του 
νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης στρατηγικών τομέων της οικονομίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, 
μεταφορές). Πάλη ενάντια σε κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου δημόσιων/ιδιωτικών 
έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου.  

 ΣΤΟΠ στα Πυρηνικά Σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
και πολέμους. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Άμεση απεμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 
από όλες τις επιχειρήσεις, έξω από τα σύνορα. Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από 
το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες των Νατοϊκών πολεμικών σχεδιασμών.  

 Υπογράφουμε το κάλεσμα των Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και Σωματείων για το 

συντονισμό του αγώνα και την προκήρυξη Γενικής Απεργίας για να μη περάσουν τα σχέδια 

κυβέρνησης – επιχειρηματικών ομίλων για χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία και τη 

συλλογική πάλη. Συμμετέχουμε στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα.  

 Συμμετέχουμε μαζικά στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 9 Νοέμβρη (Αθήνα 18.30 Σύνταγμα, 

προσυγκέντρωση 18.00 πλ. Κάνιγγος). 

 Συντονιζόμαστε με την Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας για την πάλη για 

υπογραφή ΣΣΕ στα εργοτάξια. Προκηρύσσουμε απεργία και στάσεις εργασίας στα εργοτάξια 

της Αττικής στα οποία προγραμματίζει αντίστοιχες κινητοποιήσεις το Συνδικάτο Οικοδόμων 

Αθήνας το επόμενο διάστημα. Σε αυτή την κατεύθυνση απεργούμε στις 9 Νοέμβρη στο εργοτάξιο 

του Αστέρα Βουλιαγμένης και του Μουσείου Γουλανδρή. 

 Υπογράφουμε το κάλεσμα των Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και Σωματείων για το 

συντονισμό του αγώνα ενάντια στα πυρηνικά και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.  

 Συμμετέχουμε στο φετινό τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου και την πορεία στην 

Αμερικανική Πρεσβεία στις 17 Νοέμβρη. 


