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Σπλάδειθνη κηζζωηνί/εο, απηναπαζρνινύκελνη/εο, άλεξγνη/εο 
Υηιηάδεο από καο βξίζθνληαη ζε απόγλσζε. Οη κηζζσηνί 
δνπιεχνπκε κε κηζζνχο πείλαο θαη ζπλζήθεο γαιέξαο κε ην θφβν 
ηεο απφιπζεο ή ηεο «εθεδξείαο», ιφγσ κηαο νιφθιεξεο βεληάιηαο 
αληεξγαηηθψλ λφκσλ. Οη απηναπαζρνινχκελνη βάδνπκε ινπθέην, 
εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπ επξσκνλφδξνκνπ πνπ επηηαρχλεη ηε 
ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο ζηα ρέξηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
κνλνπσιίσλ. Ηδηαίηεξα νη λένη, αληηκεησπίδνπκε κηα παγσκέλε 
αγνξά εξγαζίαο θαη ε κφλε πξννπηηθή πνπ καο ζεξβίξεηαη σο 
ξεαιηζηηθή είλαη λα αθνινπζήζνπκε ηα βήκαηα ησλ παππνχδσλ 

καο θαη λα κεηαλαζηεχζνπκε. Ζ θνξνινγηθή καο επηβάξπλζε 
πνιιαπιαζηάδεηαη γηα λα βξεζνχλ θαη άιινη ηξφπνη 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κεγάισλ νκίισλ, νη  αληηαζθαιηζηηθέο 
αλαηξνπέο πξνσζνχληαη δξηκχηεξεο. Πνιινί άλεξγνη θαη 
ππναπαζρνινχκελνη ζπλάδειθνη δελ κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε 
ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη βξηζθφκαζηε νπζηαζηηθά ρσξίο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε. Γηακνξθώλνληαη ζπλζήθεο 
θόιαζεο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Ζ επίζεζε δελ μεθίλεζε ηώξα 

Πξνζπαζνύλ λα καο παξαπιαλήζνπλ, λα καο πείζνπλ όηη ε 
επίζεζε είλαη παξνδηθή, όηη ζα πεξάζεη κόιηο μαλάξζεη ε 
αλάπηπμε, όηη ε θξίζε θαη ην ρξένο δεκηνύξγεζαλ απηήλ ηελ 
θαηάζηαζε. Όκσο, ε πνιηηηθή απηή  δελ είλαη θαηλνχξγηα, δελ 
είλαη απφηνθν ηεο θξίζεο θαη ηνπ ρξένπο. Δθαξκφζηεθε κε 
ζπλέπεηα φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη ζηελ πεξίνδν ηεο 
αλάπηπμεο. Ζ επίζεζε θπβέξλεζεο-ΔΔ-άξρνπζαο ηάμεο πνπ 
εθαξκνδφηαλ φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

ηνπ επξσκνλφδξνκνπ, θιηκαθψζεθε απφ ην καχξν κέησπν ηεο 
ζπγθπβέξλεζεο, είηε ζηελ ηξηθνκκαηηθή, είηε ζηε δηθνκκαηηθή ηνπ 
εθδνρή. Παξάδεηγκα είλαη ε αληηαζθαιηζηηθή επίζεζε πνπ 
εμαπέιπζαλ ελαληίνλ καο, πνπ  εθδειψζεθε νιφθιεξε ηελ 
ηειεπηαία 20εηία (λφκνη ηνχθα θαη Ρέππα, 3518/2006 γηα ην 
ΣΜΔΓΔ), ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θπξηνιεθηηθά νδήγεζε ηα 
δεκφζηα έξγα ζηα ρέξηα ησλ κεγάισλ νκίισλ. 

Ζ επίζεζε ζα ζπλερηζηεί αλ δελ βάιεη ν ιαόο ηε ζθξαγίδα ηνπ ζηηο εμειίμεηο 

Απηή ηελ πνιηηηθή πνπ εμαζιηψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηε 
δηαζθάιηζε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, ην 
πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο άξρνπζαο ηάμεο είλαη έηνηκν λα ηε 
ζπλερίζεη κέζα απφ πιήζνο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θπβεξλήζεσλ 
ζπλεξγαζίαο, κε φιν ην θάζκα παιαηψλ θαη λέσλ θνκκαηηθψλ 
ζρεκαηηζκψλ ηνπ επξσκνλφδξνκνπ. Όζν θαη αλ πξνζπαζνχλ λα 
θξπθηνχλ κε ςεπδεπίγξαθεο δηαθνξέο αλάκεζα ζε “κλεκνληαθέο 
θαη αληηκλεκνληαθέο” δπλάκεηο, απνθαιχπηεηαη θαζεκεξηλά φηη ην 
δήηεκα δελ είλαη ε κηα ή ε άιιε κνξθή δηαρείξηζεο ηνπ ίδηνπ 
αληηιατθνχ δξφκνπ. Ο δξόκνο ηνπο είλαη θόιαζε γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο. 

πλερίδνπλ λα κηινχλ γηα δήζελ αλαγθαίεο ζπζίεο ζην φλνκα ηεο 
“αληαγσληζηηθφηεηαο” θαη ηεο κειινληηθήο “αλάπηπμεο”. Με απηνχο 
ηνπ φξνπο ληχλνπλ ηε βαζηθή ηνπο επηδίσμε: ηελ θαηεδάθηζε 
εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ηε ξαγδαία κείσζε 
ησλ κηζζψλ ζηα επίπεδα Κίλαο θαη Ηλδίαο, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί 
ε αληαγσληζηηθόηεηα ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ. Δηδηθά 
ζήκεξα, ζε ζπλζήθεο όμπλζεο ηνπ αληαγσληζκνύ, ε 

εμαζθάιηζε θαη δηόγθσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ νκίισλ πεξλά 
αλαγθαζηηθά πάλσ από ηε ξαγδαία ππνβάζκηζε ηεο ηηκήο ηεο 
εξγαηηθήο δύλακεο, κέζα από ηελ επηηάρπλζε ηεο 
ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο, κέζα από ηελ εμεύξεζε λέσλ 
πεδίσλ θεξδνθνξίαο γηα ηα ππεξζπζζσξεπκέλα θεθάιαηά 
ηνπο.  

Απηόο είλαη ν δηθόο ηνπο κνλόδξνκνο. Οη θαηεπζύλζεηο ηνπ 
Μλεκνλίνπ απνηεινύλ αλάγθεο ησλ κνλνπσιίσλ ησλ ρσξώλ 
ηεο ΔΔ θαη ηνπ επξσκνλόδξνκνπ πνπ ππεξεηεί απηέο ηηο 
αλάγθεο. Αθόκα θαη αλ δελ ππήξρε κλεκόλην, όζν ε εμνπζία 
παξακέλεη ζηα κνλνπώιηα, ε αλάπηπμε ζα ζεκαίλεη 
πεξεηαίξσ κείσζε κηζζώλ, ηζάθηζκα δηθαησκάησλ, θιείζηκν 
ησλ κηθξώλ γξαθείσλ γηα λα γηγαλησζνύλ νη κεγάιεο ηερληθέο 
εηαηξίεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ίδηαο θαηεχζπλζεο 
επίζεζε αζθείηαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ Γεξκαλνχ θαη ηνπ Βξεηαλνχ 
εξγαδφκελνπ θαη θσδηθνπνηείηαη σο βαζηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ 
επφκελε δεθαεηία κέζα απφ ην «ζχκθσλν γηα ην Δπξψ» θαη ηε 
ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020».          

Μαο ζέινπλ ζεαηέο ζην έξγν ηεο βίαηεο θαη αλεμέιεγθηεο ρξενθνπίαο καο αιιά νη ξόινη 
ηνπ ζηάζνπ ηεο πινπηνθξαηίαο έρνπλ πηα απνθαιπθζεί, αλεμάξηεηα από ην αλ ην ρξώκα 

ηνπ πξνζωπείνπ ηνπο είλαη κπιε, πξάζηλν ή ξόδ…  

Όινη όζνη κηινύλ γηα θηινιατθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε κέζα 
ζηε ιπθνζπκκαρία ηεο ΔΔ, αλεμάξηεηα από θξαζηηθέο 
δηαθνξέο (απαγθίζηξσζε, ζηαδηαθή απνδέζκεπζε απ’ ην 
κλεκόλην θ.ιπ.), εμαπαηνύλ ην ιαό. Ζ ΔΔ δελ πξφθεηηαη λα 

κεηαζρεκαηηζζεί ζε «Δπξψπε ησλ εξγαδνκέλσλ» νχηε ζηε 
«δεπηέξα παξνπζία». Απνηεινχζε θαη απνηειεί δηαθξαηηθή 
ηκπεξηαιηζηηθή ζπκκαρία, θχιαθα ησλ θεξδψλ θαη ηεο εμνπζίαο 
ησλ κνλνπσιίσλ.  



Όινη νη επίδνμνη αλαδηαπξαγκαηεπηέο ηνπ κλεκνλίνπ, ην ΠΑΟΚ, ε 
ΓΖΜΑΡ, ν  ΤΡΗΕΑ, ε ΝΓ, νη  Αλεμ. Έιιελεο ην κφλν πνπ κπνξνχλ 
λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ είλαη πφζα ζα ράζνπλ μαλά νη 
κηζζσηνί θαη νη απηναπαζρνινχκελνη. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 
πξαγκαηηθνί αληίπαινη ησλ εξγαδόκελσλ, ν ΔΒ, νη 
εθνπιηζηέο, ηα κνλνπώιηα, όρη απιά δελ αληηδξνύλ ζην 
ελδερόκελν κηαο «αληηκλεκνληαθήο θπβέξλεζεο», αιιά 
αληίζεηα ζεσξνύλ ην ΤΡΙΕΑ σο ην λέν εθιεθηό ηνπο πνπ 
κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Οη δπλάκεηο 
ΠΑΟΚ, ΓΖΜΑΡ & ΤΡΗΕΑ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
«ζπγθνηλσλνύληα δνρεία», φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην εθινγηθφ 

απνηέιεζκα, αιιά θαη ζηηο δηεξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία 
θπβέξλεζεο. Κάζε πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ νμπκκέλσλ 
πξνβιεκάησλ καο κέζα ζηνλ επξσκνλόδξνκν ηεο 
αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ κνλνπσιίσλ, κέζα ζε έλα ζύζηεκα 
όπνπ αξρή θαη ηέινο ηεο παξαγσγήο είλαη ε θεξδνθνξία ησλ 
νκίισλ, είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή, μεθάζαξε πνιηηηθή 
απάηε. Ζ πεξηζπνχδαζηε «αξηζηεξή» θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ δελ 
ακθηζβεηεί ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ κνλνπσιίσλ θαη ηεο ΔΔ. 
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηελ εμαζιίσζε, γηαηί 
θεξδνθνξία ησλ νκίισλ θαη ιατθέο αλάγθεο δελ ζπκβαδίδνπλ.  

Ίδηνο ν ζηόρνο ηνπο θαη ζηνλ δηθό καο θιάδν:  ε ξαγδαία κείωζε ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο 
δύλακεο, ε πιήξεο ππνβάζκηζε ηωλ όξωλ θαη ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη ε κνλνπώιεζε 
κειεηώλ θαη έξγωλ.  

 ην κέησπν ησλ κηζζψλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κε ηελ 
θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ηε κείσζε 
ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ, νδεγνχκαζηε ζε λέα, δξακαηηθή 
ζπκπίεζε ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ησλ κηζζσηψλ 
κεραληθψλ, ζε λέα επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ζε 
εθηίλαμε ηεο αλεξγίαο θαη ζηελ ηαρχηαηε πξνιεηαξηνπνίεζε 
απηναπαζρνινχκελσλ κεραληθψλ. Οη ειαζηηθέο ζρέζεηο 
εξγαζίαο, κε φρεκα ηνπο κηζζσηνχο κε δειηίν παξνρήο 
ππεξεζηψλ (ΓΠΤ), γεληθεχνληαη θαη απνηεινχλ πιένλ ηνλ 
θαλφλα, σο «απαξαίηεην πξνζφλ» γηα λα δηαζθαιηζζεί ε 
θεξδνθνξία ησλ νκίισλ.  

 ην αζθαιηζηηθφ, κε ηηο ζπλερείο αλαηξνπέο κέζα απφ λφκνπο 
πνπ ζεζκνζεηνχλ ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, βηψζακε ηελ πιήξε 
ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ, ηηο ζπλερείο απμήζεηο ησλ 
εηζθνξψλ, ηε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ, ηε κεηαηξνπή ηνπ ηακείνπ 
ζε ηξαπεδίηε. Φηάζακε έηζη ζην ζήκεξα κε ηε λέα “ζχειια 
απμήζεσλ” ζηηο εηζθνξέο, ζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ην 
Μεζνπξφζεζκν (ππνρξεσηηθή αλαβάζκηζε θιάζεο αλά ηξηεηία), 
θαζψο θαη ζηελ επέιαζε ζην απνζεκαηηθφ κε ηα δηαδνρηθά 
“θνπξέκαηα” ησλ νκνιφγσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή παξακέλεη ην 
απαξάδεθην γεγνλφο ηεο κε θάιπςεο ησλ αλέξγσλ θαη 
ππναζρνινχκελσλ ζπλαδέιθσλ γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε, επίδνκα αλεξγίαο θ.ιπ. 

 ην θνξνινγηθφ, κε ηα απαλσηά ραξάηζηα επηηεδεχκαηνο, ηηο 
κεηψζεηο ηνπ αθνξνιφγεηνπ, ηηο απμήζεηο ζηνπο ζπληειεζηέο, 
επηηείλνπλ ηηο ζπλζήθεο αζθπμίαο γηα ηνπο 
απηναπαζρνινχκελνπο, ηα ηεθκήξηα, επηδηψθνπλ ηελ επίζπεπζε 
θαη ηε γελίθεπζε ησλ ινπθέησλ. πγρξφλσο, κεηψλνπλ ζπλερψο 
ηε θνξνινγία ζην κεγάιν θεθάιαην, ραξίδνπλ παθησιφ 
αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ θαη επηδνηήζεσλ. 

 Ζ πνιππιφθακε πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ 
“απειεπζέξσζε” κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ (δηθαηψκαηα-ακνηβέο), κε ηελ απνδέζκεπζε πηπρίνπ-
επαγγέικαηνο πνπ θέξλεη ε Μπνιφληα, κε ηελ πνιπδηάζπαζε 
ηνπ επαγγέικαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηνπο Δλεξγεηαθνχο 
Δπηζεσξεηέο θαη κε ηα λέα πιαίζηα παξαγσγήο κειεηψλ θαη 
έξγσλ, επηηαρχλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ζε κηα 
ρνχθηα νκίινπο θαη ηελ πξνιεηαξηνπνίεζε ησλ 
απηναπαζρνινχκελσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ε «απειεπζέξσζε» 
ζηξαηεγηθώλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο αλνίγεη λέα πεδία 
θεξδνθνξίαο γηα ηα ππεξζπζζσξεπκέλα θέξδε ησλ κνλνπσιίσλ 
θαη νδεγεί ζε κεγάιεο απμήζεηο  ζην ιατθφ θαηαλαισηή θαη ζε 
δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο απηνχο. 
ηνλ νξπκαγδό ηεο επίζεζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαλείο 
θαη ηα λέα κέηξα πνπ καο εηνηκάδνπλ ηα θόκκαηα ηνπ 
επξσκνλόδξνκνπ ήδε από ηνλ Ινύλε, πνπ ζα θιηκαθώζνπλ 
πεξαηηέξσ ηελ επίζεζε ζηα δηθαηώκαηά καο. 

Ζ ζηάζε ηνπ Σπιιόγνπ θαη ηωλ ππόινηπωλ ζπλδηθαιηζηηθώλ δπλάκεωλ 

Οη εξγαδφκελνη ζπλάδειθνη πξέπεη λα θξίλνπλ ηε ζηάζε ηνπ 
ΠΓΜ-Ζ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη ησλ παξαηάμεσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ, κε γλψκνλα ηα ζπκθέξνληά ηνπο 
θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο νιφπιεπξεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ 
ηνπο. Αλ δειαδή ππεξαζπίζηεθε ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά 
δηθαηψκαηά ηνπο ή αλ αληίζεηα  ζηάζεθε απέλαληί ηνπο. Ο 
απνινγηζκφο είλαη ακείιηθηνο. Ζ πιεηνςεθία ηεο δηνίθεζεο ηνπ 
ΠΓΜ-Ζ, νη δπλάκεηο ηεο ΠΑΚ, ΓΚΜ,ΓΚΜ-ΓΑΠ, ΓΖΠΑΜ πνπ 
απνηεινχλ ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο εθθξαζηέο  ΠΑΟΚ-ΝΓ ζην 
ρψξν ηνπ ζπιιφγνπ, ζε κφληκε ζπλεξγαζία κε ηε Τ2ΜΖ 
(ΤΡΗΕΑ) θαη ηηο δπλάκεηο ηεο ΔΛΔΜ, δειαδή ην κπινθ ηνπ 
επξσκνλόδξνκνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ ΠΓΜ-Ζ, πξνώζεζε 
επηζεηηθά ηελ πνιηηηθή θπβέξλεζεο-ΔΔ-πινπηνθξαηίαο. 
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηελ αλππαξμία νπνηαζδήπνηε 
δξάζεο θηλεηνπνίεζεο ηελ ψξα πνπ αλαηξέπνληαλ νη 
εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, κε ηελ φπνηα 
δξαζηεξηφηεηα λα αλαιψλεηαη ζε εκεξίδεο γηα αλειθπζηήξεο θαη 
γηα ηνλ ΚΔΝΑΚ… Πξνώζεζαλ ηηο αλαηξνπέο ζηα 
επαγγεικαηηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, αθνινπζψληαο 
πηζηά ηε γξακκή ηνπ ΣΔΔ πνπ πξνηάζζεη ζεκεηαθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ελψ απνδέρεηαη ηελ νπζία. Οη δπλάκεηο ησλ 
θνκκάησλ ηνπ δηθνκκαηηζκνχ δελ ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ ζρνιηαζκνχ. 
Απνηεινχλ ηνπο εθθξαζηέο ησλ θνκκάησλ ΠΑΟΚ-ΝΓ, ησλ 
απξνθάιππησλ ηαγψλ ηεο πνιηηηθήο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 
κνλνπσιίσλ. Ζ ζηάζε ησλ δπλάκεσλ ηεο Τ2ΜΖ (ΤΡΙΕΑ) είλαη 
απνθαιππηηθή. ε όια ηα θξίζηκα δεηήκαηα πξνώζεζαλ 
επηζεηηθά, ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ΠΑΟΚ-ΝΓ, όπσο θαη ζην 
ΣΔΔ, ηελ πνιηηηθή ηνπ επξσκνλόδξνκνπ  ζην ρώξν καο, φπσο 
απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε ζηάζε ηεο ζηελ εθινγναπνινγηζηηθή 
ζπλέιεπζε ηνπ ΠΓΜ-Ζ φπνπ έθξηλε σο ζεηηθφ ηνλ απνινγηζκφ 
ηνπ Γ.  Ζ Τ2ΜΖ έρεη ηεξάζηηα επζχλε γηα ηελ επίζεζε ζηα 
δηθαηψκαηα καο, μεθηλψληαο απφ ην λ.3518/2006 γηα ην ΣΜΔΓΔ 
πνπ πξνώζεζε απνθαζηζηηθά ηελ αληαπνδνηηθόηεηα θαη 
εθηόμεπζε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θζάλνληαο ζηελ 
πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ην λέν πιαίζην έξγσλ θαη ηελ 
πξνώζεζε ηεο «απειεπζέξσζεο» φπνπ ζηήξημε θαη ζηεξίδεη ην 
ζύλνιν ηεο επίζεζεο (αλαζεψξεζε πιαηζίνπ κειεηψλ θαη έξγσλ, 
«απειεπζέξσζε» επαγγέικαηνο). Ζ ζηάζε ηνπο δελ πξνθαιεί 
θακία έθπιεμε. Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα ζηάζε πξνψζεζεο ηεο 
θπβεξλεηηθήο επίζεζεο πνπ θξαηνχλ ζην ΣΔΔ, φπνπ ζπλδηνηθνχλ 



καδί κε ΠΑΟΚ θαη ΝΓ, ελψ κέρξη πξφζθαηα θαηείραλ θαη ηελ 
πξνεδξία ηνπ. Ζ ζηάζε ηνπο ζην ρώξν ησλ κεραληθώλ, 
απνθαιύπηεη πνηα ζα είλαη ε πξαγκαηηθή ζηάζε κηαο 
«θπβέξλεζεο ηεο αξηζηεξάο» πνπ επαγγειίδεηαη ν ΤΡΙΕΑ: 
πξνώζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηνπ 
επξσκνλόδξνκνπ. ηελ ίδηα πιεπξά είλαη θαη νη ζπληερληαθέο, 
δηαζπαζηηθέο ζέζεηο νκάδσλ φπσο ηεο ΔΛΔΜ. Πξνηάζζνπλ σο 
αηηία ηεο επίζεζεο ζηα δηθαηψκαηά καο επηκέξνπο θπβεξλεηηθνχο 
ρεηξηζκνχο θαη φρη ηελ αλάγθε ησλ κνλνπσιίσλ γηα λέεο αγνξέο 
θαη θηελά εξγαηηθά ρέξηα πνπ πεξλνχλ, ηφζν ζηελ αλάπηπμε φζν 
θαη ζηελ θξίζε, κέζα απφ ηελ θαηαζηξνθή ρηιηάδσλ 
απηναπαζρνινχκελσλ. πκκεηείραλ (καδί κε ΠΑΚ θαη ΓΚΜ) ζηε 
δηνίθεζε ηνπ ΣΜΔΓΔ/ΔΣΑΑ, ζπλαηλψληαο ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζε 
ηδησηηθφ ρξεκαην-αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ζε λέεο απμήζεηο 
εηζθνξψλ θαη κεηψζεηο ζπληάμεσλ. ηήξημαλ ηελ πξφηαζε ηεο 
ΠΑΚ ζην ΣΔΔ γηα Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ηδησηηθψλ Έξγσλ 
πνπ νδεγεί ζε ΜΔΚ θαη ΜΔΔΠ, φπσο ζηα δεκφζηα έξγα, ρσξίο 
θάησ φξην πξνυπνινγηζκνχ, έηζη ψζηε νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα 
πεηάμνπλ ζηαδηαθά έμσ ηνπο απηαπαζρνινχκελνπο ηνπ θιάδνπ. 
Καιιηεξγνχλ απηαπάηεο φηη κε ξπζκίζεηο ηχπνπ ΚΔΝΑΚ, Διεγθηψλ 
Γφκεζεο, Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ θ.ιπ. είλαη εθηθηή ε 
επηζηξνθή ζηηο ζπλζήθεο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ.  

Σέινο, ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν ηεο «Αλεμάξηεηεο Αξηζηεξήο 
πζπείξσζεο»  απνθαιχπηεηαη απφ ηε ζηάζε ηεο ζην σκαηείν 
Μηζζσηψλ Σερληθψλ αιιά θαη απφ ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά 
«νπξάο ηνπ ΤΡΗΕΑ» ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ, ηεο νπνίαο ε ζπγθεθξηκέλε 

παξάηαμε είλαη ε ζπλδηθαιηζηηθή έθθξαζε. Ζ ΑΝΣΑΡΤΑ, κε ηα 
πξνεθινγηθά θαιέζκαηα «ζε βάζεηο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο 
Αξηζηεξάο, πξνο αγσληζηέο, ξεχκαηα, ηάζεηο πνπ αλαδεηνχλ 
αγσληζηηθή πξννπηηθή, αιιά θαη πξνο ηηο εγεζίεο ηνπ ΚΚΔ, ηνπ 
πλαζπηζκνχ, ηνπ ΤΡΗΕΑ» δελ δηαρσξίδεηαη νπζηαζηηθά, παξά 
ηελ αληηθαπηηαιηζηηθή θξαζενινγία, απ’ ηε γξακκή δηαρείξηζεο 
ηνπ ΤΡΗΕΑ ε νπνία ππνθιίλεηαη ζηελ ΔΔ θαη ζηελ εμνπζία ησλ 
κνλνπσιίσλ. Δπηρεηξεί λα εκθαληζζεί ζαλ ζπγθνιιεηηθή νπζία 
ζηε γξακκή ηνπ ΤΡΗΕΑ «πεξί ελφηεηαο ηεο αξηζηεξάο» ε νπνία 
νδεγεί ζηελ ελζσκάησζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζην πιαίζην 
ηνπ επξσκνλφδξνκνπ. Ζ ΑΑ απνζπλδέεη ηελ πάιε ελάληηα ζηελ 
ΔΔ θαη γηα κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο απ’ ηνλ αγψλα γηα 
εξγαηηθή ιατθή εμνπζία, θαιιηεξγψληαο απηαπάηεο γηα θηινιατθή 
ιχζε ζην πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Γη΄ απηφ θαη ζπκπιέεη κε 
δπλάκεηο ηνπ ΤΡΗΕΑ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ σκαηείνπ 
Μηζζσηψλ Σερληθψλ. Γη’ απηφ θαη ε ζπγθεθξηκέλε δχλακε 
ζπζπεηξψλεηαη κε κηα «αληηΠΑΜΔ» θαη «αληηΚΚΔ» ινγηθή, γη’ απηφ 
θαη πξνσζεί θαη ζην ρψξν ησλ κεραληθψλ κηα γξακκή φπνπ κε 
πξφζρεκα ηε δεκηνπξγία ελφο ηάρα «ηξίηνπ» πφινπ ζην εξγαηηθφ-
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα αληηθεηκεληθά παίξλεη, ζηε ζχγθξνπζε 
ΠΑΜΔ θαη ΓΔΔ, ζηε ζχγθξνπζε ηαμηθνχ θαη μεπνπιεκέλνπ 
ζπλδηθαιηζκνχ, ηελ πιεπξά ηνπ δεχηεξνπ. «Σξίηεο» απαληήζεηο 
δελ ππάξρνπλ. Δίζαη είηε κε ηα κνλνπώιηα είηε κε ηνπο 
εξγαδόκελνπο. Αληηθεηκεληθά ε ΑΑ ηίζεηαη ηειηθά κε ηνλ αληίπαιν. 

Καζήθνλ καο λα αληεπηηεζνύκε! 

Γελ πξφθεηηαη λα κείλνπκε ζεαηέο ζηε ζπληεινχκελε θαηαζηξνθή 
καο, λα παξαηηεζνχκε απφ ην απηνλφεην δηθαίσκα–αλάγθε λα 
δνχκε αμηνπξεπψο απφ ηε δνπιεηά καο. Αθφκα πεξηζζφηεξν, 
ζέινπκε λα έρνπκε αληηθείκελν δεκηνπξγηθφ, ζπληζηψζα επεκεξίαο 
θαη αλάπηπμεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ 
άιισλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη φρη γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
θεθαιαίνπ. Καλέλαο ζπκβηβαζκόο. Ο αγψλαο γηα ηελ απφθξνπζε 
ησλ λέσλ κέηξσλ πνπ έξρνληαη θαη γηα ηελ αθχξσζε απηψλ πνπ 
έρνπλ ήδε ιεθζεί πξέπεη λα γίλεη αθφκα πην ζθιεξφο, αθφκα πην 
απνθαζηζηηθφο. Μνλφδξνκνο ζ’ απηή ηε θαηεχζπλζε είλαη ε 
ελίζρπζε ησλ ηαμηθώλ δπλάκεσλ θαη ζην Γ.. ηνπ ΠΓΜ-Ζ, ε 
ελίζρπζε ηεο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ. Καζήθνλ ε ζπζπείξσζε 
ζηνλ ηαμηθό πόιν ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, ζην ΠΑΜΔ θαη ηελ 
ΠΑΔΒΔ. Σελ ίδηα ζηηγκή δελ πξέπεη λα ππάξρεη θακηά απηαπάηε 
φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζσηεξία ζε ζπληερληαθά πιαίζηα ή 
επηζηξνθή ζε παιηφηεξεο επνρέο «πην αλζξψπηλεο» απ’ ηε 
ζεκεξηλή. Ζ πξνιεηαξηνπνίεζε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, ε 
ζρεηηθή θαη απφιπηε εμαζιίσζε ησλ εξγαδφκελσλ, είλαη 
αλαπφζπαζηα δεκέλεο κε ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε. Μνλαδηθή 

δηέμνδνο πξννπηηθήο βξίζθεηαη ζην δξφκν ηεο ιατθήο αληεπίζεζεο 
ελάληηα ζηελ πνιηηηθή θπβέξλεζεο-ΔΔ-πινπηνθξαηίαο γηα ηελ 
“αληαγσληζηηθφηεηα” ησλ κνλνπσιίσλ. ε έλαλ ξηδηθά δηαθνξεηηθφ 
δξφκν αλάπηπμεο, κε ιατθή εμνπζία, κε θνηλσληθνπνίεζε ησλ 
ζπγθεληξσκέλσλ κέζσλ παξαγσγήο, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηελ 
ελέξγεηα, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηηο κεηαθνξέο, ζηε κεηαπνίεζε, 
ζην εκπφξην, ζηνλ ηνπξηζκφ θ.ν.θ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο κε 
θεληξηθφ επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ θαη εξγαηηθφ έιεγρν. Μφλν έλα 
ηέηνην ζχζηεκα ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα αλαπηχμεη ηηο αλεμάληιεηεο 
παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηηο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Μφλν ζ’ έλα ηέηνην 
ζχζηεκα νη εξγαδφκελνη, καδί θαη νη εξγαδφκελνη κεραληθνί ζα 
κπνξέζνπλ λα δήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κε αμηνπξέπεηα. 
Απηή είλαη ε κνλαδηθή δηέμνδνο ειπίδαο γηα ηνπο κηζζσηνχο, ηνπο 
άλεξγνπο, ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κεραληθνχο, ηελ εξγαηηθή 
ηάμε θαη ηα πιαηηά ιατθά ζηξψκαηα. Ζ απνδέζκεπζε απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε κνλνκεξήο δηαγξαθή ηνπ ρξένπο κε ιατθή 
εμνπζία. ’ απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη κ’ απηήλ ηελ ειπηδνθφξα 
πξννπηηθή έρνπκε θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε λα πνξεπηνχκε φινη 
καο!  

Αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηεο θηώρεηαο θαη ηεο εμαζιίσζεο ηνπ ιανύ – Απνδέζκεπζε 
από ηελ ΔΔ – κνλνκεξήο δηαγξαθή ηνπ ρξένπο κε ιατθή εμνπζία! 

ηηο εθινγέο ηνπ ΠΓΜ-Ζ ηεο 27εο Μάε ΣΖΡΙΕΟΤΜΔ  
ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ  

Ζ Παλεπηζηεκνληθή δελ ζπκάηαη ηα πξνβιήκαηα ηωλ ζπλαδέιθωλ ιίγεο κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο. Γελ πεξηνξίδεηαη κόλν 
ζηελ αληηπαξάζεζε ζηα όξγαλα ηνπ Σπιιόγνπ. Οη δπλάκεηο ηεο πξωηαγωλίζηεζαλ ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ζηηο 
θηλεηνπνηήζεηο γηα ην αζθαιηζηηθό, ηηο ΣΣΔ, ηα ραξάηζηα θ.ιπ., ζηηο απεξγηαθέο κάρεο θαη ζηηο δηαδειώζεηο ζην 
πιεπξό ηνπ ΠΑΜΔ θαη ηεο ΠΑΣΔΒΔ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηωλ δηθαηωκάηωλ καο. ΔΛΑΤΔ ΜΑΕΗ ΜΑΣ λα δηεθδηθήζνπκε 
ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ καο πνπ ζπζηάδνληαη ζήκεξα ζην βωκό ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ θέξδνπο. 



Ξεδηπιώλνπκε ηελ αληεπίζεζή καο δηεθδηθώληαο άκεζα : 

 Πιήξε ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο, θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη ηεο ινγηθήο ηνπ απαζρνιήζηκνπ-εξγαδφκελνπ πνπ κε 
κία ψξα εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο δελ ζεσξείηαη θάπνηνο άλεξγνο. 7σξν-5λζεκεξν-35σξν, θιαδηθέο Δ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο. Βαζηθφο κηζζφο 1.400€. Καηψηεξνο κηζζφο γηα ηνλ Μεραληθφ, ζε Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα ηα 2100€. 

 Δπίδνκα αλεξγίαο 1120€ γηα ηνπο άλεξγνπο ζπλαδέιθνπο αλεμάξηεηα απφ ηξφπν ακνηβήο (κηζζφ, ΓΠΤ) ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Οη 
απηναπαζρνινχκελνη πνπ αλαγθάδνληαη λα δηαθφςνπλ πξνζσξηλά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα λα απνιακβάλνπλ πιήξε δηθαηψκαηα 
αλέξγνπ. Πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςή ηνπο θαη γηα φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία κέζσ ΟΑΔΓ θαη δελ βξίζθνπλ αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ηνπο. 
Μείσζε 30% ησλ ηηκνινγίσλ ΓΔΚΟ κε παξάιιειε απαγφξεπζε ηεο δηαθνπήο παξνρήο λεξνχ, ξεχκαηνο θαη ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ. Ο ρξφλνο 
αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο αζθάιηζεο θαη λα βαξχλεη ην θξάηνο θαη ηνπο εξγνδφηεο. Πιήξε, δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε κε αλαλέσζε ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κε θάιπςε απφ ην θξάηνο κε ρξεκαηνδφηεζε 100% 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Υνξήγεζε δσξεάλ θάξηαο απεξηφξηζησλ δηαδξνκψλ ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Δπηδφηεζε 
ελνηθίνπ ζην 100% ηεο αμίαο ηνπ. Αλαζηνιή θάζε πξάμεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηεο θχξηαο θαη δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο πνπ αλήθεη 
θαηά θπξηφηεηα ζηνλ άλεξγν, θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο. Έθηαην επίδνκα ζε φινπο ηνπο αλέξγνπο. 

 Γελ πιεξψλνπκε ηα ραξάηζηα, λα πιεξψζνπλ ηψξα ηα κνλνπψιηα. Αληίζηαζε κε πξσηνβνπιία ησλ επηηξνπψλ αγψλα, ησλ ζπλδηθάησλ, ησλ  
άιισλ καδηθψλ θνξέσλ. Να θαηαξγεζεί ην αληηιατθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Να αλέβεη άκεζα ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ 
ζην 45%, γηα δηαλεκφκελα θαη κε θέξδε. Να απμεζεί ην νηθνγελεηαθφ αθνξνιφγεην φξην ζηα 40.000 €, ζπλ 5.000 € επηπιένλ γηα θάζε παηδί. Να 
θαηαξγεζνχλ νη έκκεζνη θφξνη ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ζηα είδε δηαηξνθήο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη ζηα νηθηαθά ηηκνιφγηα ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, χδξεπζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Γηα νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο 50.000€ θαη θάησ, δηαγξαθή φισλ ησλ ρξεψλ απφ 
ηφθνπο, κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ ρξένπο θαηά 50% γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θάησ ησλ 200.000€, γηα θαηαλαισηηθά θάησ ησλ 30.000€ θαη γηα 
πηζησηηθέο θάξηεο θάησ ησλ 20.000€, κείσζε θαηά 30% ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη νη ΔΒΔ γηα δάλεηα χςνπο κέρξη 300.000€. Γηα ηνπο 
άλεξγνπο,  αλαζηνιή πιεξσκψλ γηα θάζε είδνπο δάλεην,  απαγφξεπζε αλαηνθηζκνχ θαη θεθαιαηνπνίεζεο ζπκβαηηθψλ ηφθσλ γηα απηφ ην 
δηάζηεκα. 

 Οπζηαζηηθή πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο. Άδεηα θπήζεσο, ηνθεηνχ, γαινπρίαο θαη θξνληίδαο ησλ λενγέλλεησλ, 2 κήλεο πξηλ θαη 6 κήλεο κεηά ηνλ 
ηνθεηφ, κε πιήξεηο απνδνρέο θαη πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ακνηβήο (κηζζφ, ΓΠΤ). Αληίζηνηρα δηθαηψκαηα θαη 
παξνρέο γηα ηηο απηναπαζρνινχκελεο. Κξαηηθφ δίθηπν ππνδνκψλ, θνηλσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε δσξεάλ ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ην παηδί, 
ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, ηνπο αλάπεξνπο. 

 Οπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ακνηβήο ηνπο (κηζζφ, ΓΠΤ), κε 
πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ έιεγρν ηεο εξγνδνηηθήο επζχλεο. Καηάξγεζε ησλ ηδησηηθψλ ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη δεκηνπξγία θξαηηθνχ ζψκαηνο Σερληθψλ 
Αζθάιεηαο θαη Ηαηξψλ Δξγαζίαο, εληαγκέλνπ ζην Γεκφζην χζηεκα Τγείαο. Καηνρχξσζε εξγνδνηηθήο εηζθνξάο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Γηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΒΑΔ. 

 Απνθιεηζηηθά δεκφζηα, θαζνιηθή θαη ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. ΟΥΗ ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ θνηλσληθή 
αζθάιηζε. Απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ, πςεινχ επηπέδνπ Τγεία θαη Πξφλνηα. Καηάξγεζε ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ ΝΓ θαη ΠΑΟΚ, 
καδί θαη ησλ λ. 3518/06, 3655/08, 3863/2010. Μεηαηφπηζε ηνπ θχξηνπ βάξνπο ησλ εηζθνξψλ ζηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 
πιήξνπο απαιιαγήο ηνπ εξγαδφκελνπ κεραληθνχ απφ εηζθνξέο. Άκεζα, κείσζε ησλ εηζθνξψλ ζηα πξν ηνπ 1992 επίπεδα, εηδηθά γηα ηελ πξψηε 
πεληαεηία έθπησζε 50%. Οη  εηζθνξέο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ λα θαζνξηζηνχλ ζηε βάζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 2/3 απφ ην θξάηνο θαη ηνπ 1/3 
απφ ηνλ αζθαιηζκέλν. Καηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ γηα ηνλ ΚΤΣ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Άκεζα  πιήξε 
θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ απσιεηψλ ηνπ ΣΜΔΓΔ απφ ην πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ. Απφδνζε ησλ νθεηιψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 
εξγνδνζίαο ζην Σακείν. Γηεθδίθεζε ησλ απσιεηψλ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηελ άηνθε θαηάζεζε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Απνδέζκεπζε ηνπ 
ΣΜΔΓΔ απφ ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο θαη ην Υξεκαηηζηήξην, πιήξεο θξαηηθή θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ – εξεπλεηψλ απ΄ ηνπο θνξείο πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Αλαγλψξηζε ησλ εξγνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο κε ΓΠΤ. χληαμε κεηά απφ 30 ρξφληα δνπιεηάο (ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο θαη ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο) ζην 80% ησλ απνδνρψλ ηνπ 
ηειεπηαίνπ θιηκαθίνπ ηεο Δ.  

 Αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ «απειεπζέξσζε» ησλ επαγγεικάησλ ζε φθεινο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη 
δσξεάλ εληαία αλψηαηε εθπαίδεπζε κε έλα πηπρίν 5εηνχο δηάξθεηαο αλά εηδηθφηεηα κεραληθνχ. Αληίζηαζε, απεηζαξρία, αλππαθνή ζηηο επηηαγέο 
ηεο ΔΔ γηα ηελ παηδεία θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Καηάξγεζε θάζε κνξθήο εμεηάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, 
ην αθαδεκατθφ δίπισκα κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Κακηά κεηαηφπηζε ηεο «ηερληθήο επζχλεο» απφ ην θξάηνο θαη 
ηελ εξγνδνζία ζηνλ εξγαδφκελν. Καηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλαδηάξζξσζεο έξγσλ θαη κειεηψλ, ησλ ΓΗΣ, ησλ πκβάζεσλ 
Παξαρψξεζεο. Απφζπξζε ηνπ λένπ ΓΟΚ, ηνπ λφκνπ γηα ηα απζαίξεηα, ηνπ λφκνπ γηα ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ επηηαρχλνπλ ηε ζπγθέληξσζε 
κειεηψλ θαη έξγσλ ζηα ρέξηα ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Δληαίνο θξαηηθφο θνξέαο θαηαζθεπψλ γηα φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο έξγσλ, πνπ ζα 
θαηνρπξψλεη ην δεκφζην έξγν θαη ηε ιατθή θαηνηθία ζαλ θνηλσληθά αγαζά θαη φρη ζαλ εκπνξεχκαηα. Καηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 
απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ. Δληαίνη θξαηηθνί θνξείο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο, πνπ ζα απνηεινχλ ιατθή 
πεξηνπζία θαη ζα ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ, ζην πιαίζην ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο. 

 Καηάξγεζε ησλ μέλσλ βάζεσλ ζηε ρψξα καο θαη φισλ ησλ δηεπθνιχλζεσλ ζην ΝΑΣΟ-ΔΔ-ΖΠΑ. Καηάξγεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ΝΑΣΟ.  Δπηζηξνθή φισλ ησλ ειιεληθψλ σκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζηξαηνχο. 
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