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14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! 

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. 

στην Ομόνοια (προσυγκέντρωση 10.00 π.μ. πλ. Κάνιγγος) 

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. 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. 

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), τους 

ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 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.  

http://www.somt.gr/


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.  

Αντεπίθεση με το ταξικό εργατικό κίνημα η απάντηση στην επίθεση 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. 

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.  


