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Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών - Παράρτημα Ηρακλείου 
Μισθωτοί – Εργαζόμενοι με ΔΠΥ – Υποαπασχολούμενοι – Άνεργοι Μηχανικοί και Τεχνικοί 

Τηλ: 6948078671, 6948727573 / email: smt.irakleio@gmail.com / ιστοσελίδα: http://smtiraklio.wordpress.com 

 

Στάση Εργασίας Πέμπτη 20/6 ώρες 9-11 για τη διεκδίκηση 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  Συγκέντρωση 09:00 Λιοντάρια. 

Ριζικές αυξήσεις στους μισθούς – Μείωση ωρών εργασίας – Καθολική ισχύ των ΣΣΕ – 

Κατάργηση του ΔΠΥ και όλων των μορφών ελαστικής εργασίας – Άμεση εξόφληση 

δεδουλευμένων! 

Γενική Συνέλευση Πέμπτη 27/6 ώρα 19:00 Τίτου Γεωργιάδη & 

Γερωνυμάκη γωνία (γραφεία συλλόγου δασκάλων). 

Τι είναι το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ); 

Τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων είναι οι συλλογικοί φορείς μέσω των οποίων μπορούμε να διεκδικήσουμε 

τα δικαιώματα μας, να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, και κυρίως είναι η ασπίδα και το όπλο μας 

απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από την εργοδοσία, το κεφάλαιο, την κυβέρνηση και την ΕΕ. 

Το Πανελλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών έχει έδρα στην Αθήνα και Παραρτήματα σε Πάτρα, Λάρισα, Χανιά 

και Ηράκλειο, ενώ ΣΜΤ υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε εργαζόμενους τεχνικούς που εργάζονται κατά 

κύριο λόγο με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθωτοί, με μπλοκάκι, 

με προγράμματα επισφάλειας, μαύρα) καθώς και ανέργους. Οι συνάδελφοι εγγράφονται ανεξάρτητα από την 

εκπαιδευτική βαθμίδα απ’ την οποία προέρχεται ο καθένας, ώστε να μπορούμε να προασπίζουμε τα κοινά μας 

συμφέροντα απέναντι στην εργοδοσία κόντρα σε διαχωρισμούς που χρόνια λειτουργούσαν διχαστικά ανάμεσα 

μας. Συγκεκριμένα εγγράφονται: Μηχανικοί (Διπλωματούχοι και Πτυχιούχοι ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη ΤΕΕ/ 

ΕΕΤΕΜ/ επιστημονικών συλλόγων), Πληροφορικάριοι, Προγραμματιστές, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, 

Δασολόγοι, Σχεδιαστές, Εργοδηγοί, Πρακτικοί Μηχανικοί, Τεχνικοί απόφοιτοι ΤΕΛ,ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ και Εμπειροτέχνες 

των παραπάνω ειδικοτήτων. 

Λειτουργούμε με ισότιμη και ενεργητική συμμετοχή των μελών μας ενάντια σε λογικές ανάθεσης και βάζουμε σα 

πρόταγμα τις ανάγκες των συναδέλφων. Ανώτατο όργανο είναι οι Γενικές μας Συνελεύσεις. Βασική μας στόχευση 

είναι η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) η οποία κατοχυρώνει τους όρους με βάση τους οποίους 

παρέχουμε την εργασία μας (μισθός, ωράριο, ασφάλιση, κανονικές προσλήψεις, επιδόματα, θεσμικοί όροι). Το 

2008, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών υπέγραψε ΣΣΕ με αυξήσεις για όλες τις παραπάνω ειδικότητες και ήταν 

το πρώτο πανελλαδικά σωματείο που κάλυψε με συλλογική σύμβαση και τους εργαζόμενους με δελτίο παροχής 

υπηρεσιών ( τη ΣΣΕ μπορείτε να βρείτε εδώ:  www.somt.gr). 

Η κατάσταση στον κλάδο μας και στην κοινωνία 

Οι απολύσεις, η μη καταβολή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων, τα απλήρωτα εξαντλητικά ωράρια, και οι 

μειώσεις μισθών είναι η καθημερινότητα σε μια σειρά από εταιρείες του κλάδου. Οι επισφαλείς μορφές εργασίας, 

με κορυφαία το μπλοκάκι ως υποχρεωτική μορφή δήθεν «συνεργασίας» με τους εργοδότες διαμορφώνουν ένα 

εργασιακό περιβάλλον ανασφάλειας για τους εργαζομένους. Αντιθέτως, μια σειρά εταιρείες στον κλάδο μας έχουν 

αυξήσει σημαντικά τα κέρδη τους τα τελευταία χρόνια. Η ανάκαμψη όμως της κατασκευαστικής δραστηριότητας 

δε φέρνει ανάκαμψη μισθών και δικαιωμάτων γιατί ο βασικότερος λόγος που υπάρχει αυτή η ανάκαμψη είναι η 

μείωση των μισθών και η χειροτέρευση των ορών εργασίας μέσω της κατάργησης της συλλογικής σύμβασης του 

σωματείου. 
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Η κατάργηση ισχύος της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης συνεχίζεται για έβδομο χρόνο, την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ 

διαφημίζει ότι αποκαθιστά τις ΣΣΕ. Η απουσία ΣΣΕ εντείνει τη συμπίεση του μέσου μισθού στον κλάδο και την 

επιδείνωση των ορών εργασίας: Η ευελιξία του ΔΠΥ συμβάλλει στην ανυπαρξία ωραρίου και αδειών – δώρων – 

αποζημιώσεων – επιδόματος ανεργίας, στην απουσία προστασίας από ομαδικές απολύσεις, στη δίωξη της 

μητρότητας. 

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να πείσει ότι «βγήκαμε από τα μνημόνια» είναι τραγελαφική καθώς όλα τα 

καταστροφικά μέτρα παραμένουν εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν καταργεί τα τρία μνημόνια και τους πάνω από 700 

εφαρμοστικούς νόμους, αλλά μας έχει δεσμεύσει σε μνημονιακή επιτήρηση διαρκείας μέχρι το 2060. Τα 

μνημόνια είναι εδώ γιατί είναι εδώ η ΕΕ, το ΔΝΤ, το ΝΑΤΟ. Η ΕΕ ως ένωση του κεφαλαίου γίνεται ολοένα 

αντιδραστικότερη για τους λαούς («ευρωπαϊκά εξάμηνα», Σύμφωνο Σταθερότητας, μνημόνια διαρκείας για τους 

λαούς της ΕΕ, δεκάδες αντεργατικές Οδηγίες, παραπέρα στρατιωτικοποίηση και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις). 

Η μείωση των μισθών και η χειροτέρευση των ορών εργασίας, οδήγησαν σε ανάκαμψη των κερδών του 

κεφαλαίου όχι μόνο στον κλάδο μας αλλά και στους υπόλοιπους: Οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες το 

2017 αύξησαν τα κέρδη τους 7,2 δισ. Ευρώ. Για πάνω από 13.000 εγχώριες επιχειρήσεις, ο τζίρος αυξήθηκε 10% το 

2017. Στον αντίποδα, το 22,13% των μισθωτών με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση εξακολουθεί να λαμβάνει 

μισθό κάτω και από 300 ευρώ, ενώ το 42% του συνόλου των μισθωτών ζει με κάτω από 700 ευρώ. Στην Ελλάδα το 

2018 κάτω από 20 ώρες εργάζονταν 1 στους 5 εργαζόμενους, γιατί η ευέλικτη εργασία είναι πιο κερδοφόρα για 

τους εργοδότες. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε μέτρα μοιράσματος της φτώχειας και ανακούφισης της εξαθλίωσης, 

ενώ υλοποιεί όλες τις αντεργατικές αναδιαρθρώσεις που χρειάζεται το κεφάλαιο. Για τις επιχειρήσεις μειώνεται η 

φορολογία (4%) ενώ για τον κόσμο της δουλειάς το αφορολόγητο οδηγώντας σε μηδαμινή ουσιαστική αύξηση 

του μισθού. Χαρίζει στους εργοδότες τα πάντα: φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, κρατικές επιδοτήσεις, 

αναπτυξιακά-επενδυτικά κίνητρα. Ξεπουλάει όλο σχεδόν τον δημόσιο πλούτο με την ένταξή του στο υπερταμείο 

ιδιωτικοποιήσεων, βάζει τους επιχειρηματίες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, από την υγεία και την εκπαίδευση 

μέχρι τις συγκοινωνίες και την κοινωνική πρόνοια.  

Τα αστικά κόμματα, τα ΜΜΕ και το κεφάλαιο προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική διέξοδος 

από αυτές τις πολιτικές και μας καλούν να διαλέξουμε τον τρόπο διαχείρισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ και όλα τα αστικά 

κόμματα στήνουν ένα νέο διπολισμό με ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές και πλαστά διλήμματα. Όλοι τους 

αποτελούν πιστούς εκφραστές των συμφερόντων του κεφαλαίου, των μνημονίων, της ΕΕ και του ιμπεριαλισμού.  

Η παραπάνω πολιτική εξυπηρετείται από την συνδικαλιστική γραφειοκρατία η οποία τίθεται ξεκάθαρα ενάντια 

στους εργατικούς αγώνες και διεκδικήσεις. Δεν υπάρχει πιο έμπρακτη απόδειξη από τα πρόσφατα συνέδρια ΓΣΕΕ 

και ΟΙΥΕ που χαρακτηρίστηκαν από την απροκάλυπτη παρέμβαση των εργοδοτών στα συνδικάτα και τη νοθεία, και 

που αποκάλυψαν με τον πιο ωμό τρόπο την εκφυλιστική πορεία του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. 

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ, η οποία βρίσκεται σε άμεση σύμπλευση με την κυβερνητική πολιτική, 

τους βιομήχανους και τα αφεντικά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του 

εργαζόμενου λαού και αποτελεί ξεκάθαρο εχθρό του. 

Οι αγώνες μας και η μάχη για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

Δική μας απάντηση ο διαρκής και ανυποχώρητος αγώνας μέσα από το σωματείο μας! Ο συλλογικός αγώνας και 

η ταξική αλληλεγγύη! Συλλογικός αγώνας και ταξική αλληλεγγύη σημαίνει ότι η επίθεση απέναντι σε έναν από 

εμάς είναι επίθεση σε όλους και όλοι μαζί απαντάμε. Η νίκη ενός διασφαλίζει κεκτημένα για όλους μας. Μέσα 

από το σωματείο διεκδικούμε δεδουλευμένα και αποζημιώσεις. Κάθε απόλυση γίνεται μάχη όλου του σωματείου.  

Δώσαμε μάχες πανελλαδικά και σημειώσαμε νίκες απέναντι σε εργοδοτικές αυθαιρεσίες, στηρίξαμε 

αταλάντευτα συναδέλφους απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία: καταβολή δεδουλευμένων, 

επαναπροσλήψεις, αναγνώριση εξαρτημένης σχέσης εργασίας συναδέλφων που ήταν με μπλοκάκι. Με την 

πεποίθηση ότι όταν χτυπάνε έναν, είναι σαν να χτυπάνε όλους μας, το σωματείο έδειξε ενεργά την ταξική του 
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αλληλεγγύη και σε εργαζομένους άλλων κλάδων ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία στηρίζοντας με κάθε τρόπο 

τις μάχες που δόθηκαν. 

Με διαρκείς κινητοποιήσεις δώσαμε όλο αυτά τα χρόνια το στίγμα στη μάχη για την ανατροπή των 

αντιασφαλιστικών μέτρων. Το Σωματείο βρέθηκε σταθερά δίπλα σε κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα που ξέσπασε 

την προηγούμενη περίοδο. Μέσα από το σωματείο συμμετέχουμε σε όλες τις κεντρικές μάχες και στηρίζουμε κάθε 

αγώνα που ξεσπά απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε από κεφάλαιο - εργοδοσία, κυβέρνηση, ΕΕ. 

Συμμετέχουμε στο Συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωματείων γιατί θέλουμε την κοινή δράση με άλλα ταξικά και 

αγωνιστικά σωματεία και συλλογικότητες με σκοπό τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κέντρου αγώνα. Είναι 

αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε ένα ανεξάρτητο κέντρο αγώνα με πυρήνα των από τα κάτω και οριζόντιο συντονισμό 

πρωτοβάθμιων σωματείων, εργατικών συλλογικοτήτων και άτυπων μορφών οργάνωσης εργαζομένων. 

Ανεξάρτητου από την κυβέρνηση και το κεφάλαιο, ενάντια σε λογικές συντεχνιασμού, θα χτίζεται στη βάση των 

κοινών ταξικών συμφερόντων των εργαζομένων και θα βρίσκεται ενάντια στον κυβερνητικό και υποταγμένο 

εργοδοτικό συνδικαλισμό, θα ξεπερνάει τα όρια που βάζουν στην πάλη των εργαζομένων και θα πρωτοστατεί σε 

πραγματικές μάχες ανυπακοής και ανατροπής. 

Προχωράμε σταθερά σε διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα βάζει μπροστά τα δικαιώματά μας 

για ριζικές αυξήσεις στους μισθούς και αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας. Η συλλογική σύμβαση αποτελεί ασπίδα 

και θωράκιση για τους εργαζόμενους, κατοχυρώνει τα δικαιώματά μας και απαντά στην επίθεση εργοδοτών- 

κυβέρνησης – ΕΕ- κεφαλαίου. Η διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δεν είναι μια μάχη που το Σωματείο 

Μισθωτών Τεχνικών δίνει μόνο του. Επιδιώκουμε το συντονισμό της πάλης μας με κάθε σωματείο που παλεύει σε 

ταξική αγωνιστική κατεύθυνση. Από το καλοκαίρι του 2018 το ΣΜΤ προχώρησε στην διεκδίκηση συλλογικής 

σύμβασης εργασίας από τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου. Με κινητοποιήσεις στον ΣΤΕΑΤ, στην έδρα 

κατασκευαστικών ομίλων, παρεμβάσεις σε εργοτάξια και γραφεία, με στάσεις εργασίας και απεργίες πανελλαδικά.  

Διεκδικούμε συλλογική σύμβαση εργασίας που να κατοχυρώνει:  

• Ριζικές αυξήσεις στους μισθούς, σταθερές εργασιακές σχέσεις , 13
ο
 και 14

ο
 μισθό για όλους. Θα καθορίζει 

τους κατώτατους μισθούς με τρόπο συλλογικό. Έτσι δεν θα μπορεί κάθε εργοδότης να καθορίζει με την 

απειλή της ανεργίας, το επίπεδο των μισθών και δικαιωμάτων μας. 

• Ενιαία και πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής τους (μισθό ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών κ.α.) ή αν είναι σε 

διάφορα προγράμματα (Voucher, κοινωφελή κλπ). Η συλλογική σύμβαση συνενώνει τους εργαζόμενους 

ενάντια σε διαχωρισμούς όπως μισθωτοί- «συνεργάτες μπλοκάκηδες», παλιοί-νέοι , ενάντια στους 

διαχωρισμούς που θέλει να επιβάλλει η εργοδοσία για να μας κατακερματίζει. Η προηγούμενη συλλογική 

σύμβαση που υπέγραψε το σωματείο μας συμπεριλάμβανε τους εργαζόμενους με μπλοκάκι και αποτελεί 

χρήσιμη παρακαταθήκη. 

• Μια σειρά δικαιωμάτων όπως: η προστασία των εγκύων, τα δεδουλευμένα για εκτός έδρας εργασία, οι 

αμοιβές για εργασία στο εξωτερικό, οι υπερωρίες, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, προστασία των 

προσωπικών δεδομένων κ.α. 

• Μείωση των ωρών εργασίας, ενάντια στα εξαντλητικά ωράρια, για να μην μπορεί η εργοδοσία να 

επιβάλλει τα δεκάωρα, την δουλειά τα Σαββατοκύριακα για να μεγιστοποιεί τα κέρδη της. 

• Τα δικαιώματα των νέων που βιώνουν πιο έντονα την εργασιακή ζούγκλα (περιπλάνηση σε διάφορες 

δουλειές, εναλλαγή περιόδων ανεργίας, «κατάρτισης», προσωρινής εργασίας με μισθό ανειδίκευτου 

εργάτη). Για να μπει φρένο στην υπερεκμετάλλευση της νέας γενιάς που αποτελεί τον πιο ευάλωτο στόχο 

των αντεργατικών πολιτικών. 

Η εργοδοσία φοβάται τη συλλογική δράση, τη συνειδητοποίηση ότι οι εργαζόμενοι έχουμε αντίθετα, 

ασυμβίβαστα συμφέροντα με τους εργοδότες και τη δύναμη με τον αγώνα μας να επιβάλλουμε κατακτήσεις. 
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Απευθυνόμαστε σε κάθε συνάδελφο: εργαζόμενο, άνεργο, υποαπασχολούμενο, «μαύρα» και 

ελαστικά εργαζόμενο και τον καλούμε να γίνει μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Κανένας 

συνάδελφος μόνος του! Σπάμε το φόβο! Οργανωνόμαστε και διεκδικούμε συλλογικά! 

 

Παλεύουμε για να επιστραφούν όλοι οι κλεμμένοι μισθοί και δικαιώματα κόντρα σε κυβέρνηση- ΕΕ –

εργοδοσία. Διεκδικούμε: 

• Υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο μας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς. Διεκδικούμε πρώτο μισθό (μεικτά) για τους 

μηχανικούς και τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων με πτυχίο σχολής πενταετούς φοίτησης 1500€, για τους 

απόφοιτους σχολής τετραετούς φοίτησης 1380€, για τους απόφοιτους ΙΕΚ και μέσης εκπαίδευσης 1245 €. 

Συντονιζόμαστε με την Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικοδόμων για την πάλη για υπογραφή ΣΣΕ στα εργοτάξια.  

• Κατάργηση του δελτίου παροχής υπηρεσιών και κάθε μορφής ελαστικής εργασίας (Voucher, κοινωφελή, 

5μηνα, 8μηνα κλπ). Να αναγνωριστούν τα δικαιώματα και να συμπεριληφθούν στις συμβάσεις όλοι οι 

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής τους (μισθός, Δελτίο 

Παροχής Υπηρεσιών) ή αν είναι σε διάφορα προγράμματα (Voucher, κοινωφελή κλπ). Μόνιμη και σταθερή 

δουλειά, κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους.  

• Μείωση των ωρών εργασίας, κόντρα στην εντατικοποίηση που προτάσσει το κεφάλαιο. 35ωρο, 7ωρο, 5ήμερο. 

• Άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων. Δέσμευση των κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 

(προσωπικών ή άλλων εταιριών) του ιδιοκτήτη της εταιρίας που πτωχεύει ή οφείλει δεδουλευμένα για να 

καλυφθούν οι αποζημιώσεις και τα δεδουλευμένα των απολυμένων. 

• Ικανοποίηση θεσμικών αιτημάτων όπως άδειες, προστασία των προσωπικών δεδομένων, μέτρα για την υγεία 

και ασφάλεια, αξιοπρεπείς όρους εργασίας σε όσους δουλεύουν σε άλλο τόπο από τον τόπο διαμονής κλπ 

• Καμία απόλυση εγκύου εργαζόμενης. Πλήρη κατοχύρωση των εργαζόμενων μητέρων με Δελτίο Παροχής 

Υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία μαζί με όλες τις άδειες και τα επιδόματα. 

• Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες για όλους τους εργαζόμενους. Δικαίωμα εγγραφής στα 

σωματεία σε όλους τους εργαζομένους άσχετα αν εργάζονται με ελαστικές μορφές εργασίας. 

• Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου - Βρούτση που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Καθολική ισχύ των 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση. Επαναφορά όλων των 

μισθών στα επίπεδα που προέβλεπαν οι ΣΣΕ (Εθνική Γενική (751 ευρώ), κλαδικές, επιχειρησιακές) πριν τη 

μνημονιακή λαίλαπα.  

• Άμεσα μέτρα κατά της ανεργίας τώρα! Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

πληρωμής (μισθός – ΔΠΥ). Πρόσβαση τους στην υγεία, τις συγκοινωνίες, σε όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες. 

Διαγραφή των χρεών τους προς τράπεζες, ταμεία και κράτος. Ο χρόνος ανεργίας να μετρά στα συντάξιμα χρόνια. 

• Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ. Ριζική μείωση 

των εισφορών. Όχι στις αναδρομικές αυξήσεις. Πλήρη αποκατάσταση των απωλειών των αποθεματικών. 

• Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία και στην εμπορευματοποίηση! Δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση. Δημόσια, δωρεάν, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

• Αγώνας για το δικαίωμα στη στέγαση, ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις λαϊκής κατοικίας. 

Όχι στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. 

• Κατάργηση Υπερταμείου ιδιωτικοποιήσεων. Εθνικοποίηση τραπεζών και επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, 

χωρίς αποζημίωση και εκείνων που εγκατέλειψαν οι ιδιοκτήτες τους, λειτουργία τους με εργατικό-λαϊκό έλεγχο. 

• Απόσυρση του ΠΔ 99/2018 για τη «ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού». ΟΧΙ στην «απελευθέρωση των 

επαγγελμάτων», στην αντιδραστική πολιτική της Μπολόνια. Ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο, με όλα τα 

επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα σε αυτό, μοναδική προϋπόθεση για δουλειά. Κατάργηση κάθε 

μορφής εξετάσεων και πιστοποιήσεων. 

• Έξοδος από το ΝΑΤΟ, για να φύγουν οι βάσεις και τα πυρηνικά από τη χώρα. Όχι σε πολεμικούς 

τυχοδιωκτισμούς, επεμβάσεις και εξοπλιστικά προγράμματα.  

Οι διεκδικήσεις μας, τα αιτήματα και οι αγώνες μας δεν χωρούν στο μονόδρομο των μνημονίων, του χρέους, της 

ανταγωνιστικότητας. Για αυτό παλεύουμε για την απελευθέρωση από το διαρκές Ευρωμνημόνιο, την κατάργηση όλων 

των μνημονιακών μέτρων παλιών και νέων. Σύγκρουση και έξοδο από την φυλακή της ευρωζώνης και της ΕΕ και 

διαγραφή του χρέους. 


