ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Η σηµερινή δουλειά αποτελεί σηµαντικό βήµα για τη δράση των ταξικών δυνάµεων στον κλάδο
στην προσπάθεια που κάνουµε καθηµερινά να παρέµβουµε σε χώρους δουλειάς για την οργάνωση
των εργαζόµενων αλλά και των χιλιάδων ανέργων που προστίθενται διαρκώς στην ατέλειωτη λίστα
ανεργίας.
Έχει αξία να σταθούµε σε κάποια ενδεικτικά σηµεία που φέρνουν στο προσκήνιο το
διαχρονικό χαρακτήρα της επίθεσης, αποκαλύπτουν το δρόµο µέσω του οποίου φτάσαµε
εως εδώ σήµερα.
Η επίθεση ξεκίνησε πολύ πριν την κρίση σε καιρούς υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Από τα τέλη του
‘90 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 γενικεύτηκε η εφαρµογή των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων στον κλάδο.
Ξεκινώντας από τους µεγάλους Κατασκευαστικούς Οµίλους επεκτάθηκε σε κάθε Τεχνική και
Μελετητική Εταιρεία. ∆όλωµα στη φάκα αποτέλεσαν οι τότε φοροαπαλλαγές για τους Μισθωτούς
Μηχανικούς που µε το µπλοκάκι φορολογούνταν ως αυταπασχολούµενοι, ενώ από τότε οι ταξικές
δυνάµεις προειδοποιούσαν για το που θα οδηγήσει αυτή η ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων µε τη
στήριξη του αστικού κράτους.
Βεβαίως από τον καιρό της µεγάλης «άνθησης» των κερδών, η εργοδοτική τροµοκρατία στο χώρο
δουλειάς επέβαλε 12ωρη εργασία προκειµένου να παραδοθεί το έργο στην ώρα του, χωρίς
πληρωµή υπερωρίας, ένας Μηχανικός να κάνει δουλειά για δύο.
Ταυτόχρονα εξαφανίστηκαν και οι συµβατικές υποχρεώσεις της εργατικής νοµοθεσίας: Άδεια
µητρότητας και Επίδοµα µητρότητας –Ετήσια Άδεια και Άδεια ασθένειας και ο κατάλογος δεν έχει
τέλος: Η αποζηµίωση απόλυσης στις περισσότερες περιπτώσεις και µόνο εάν ο εργαζόµενος
συνειδητοποιούσε το χαρακτήρα της εξαρτηµένης εργασίας του, έπρεπε να διεκδικηθεί δικαστικά,
καθώς δεν υπήρχε η έννοια της ΣΣΕ και της οργάνωσης του εργαζόµενου στο σωµατείο. Εδώ
έβαλε πλάτη ο υποταγµένος εργοδοτικός συνδικαλισµός του ΣΤΥΕ και της ΟΣΕΤΕΕ που δεν
αναγνώριζε το µπλοκάκι ως εξαρτηµένη εργασία. Είναι οι ίδιοι εργοδοτικοί συνδικαλιστές που
σήµερα πανηγυρίζουν για το επίτευγµα της υπογραφής ΣΣΕ µε µείωση µισθών κατά 18% µε τους
εργολήπτες της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε.
Όµως η εκτόξευση της κερδοφορίας στην οποία συντέλεσε η ισοπέδωση των εργασιακών
δικαιωµάτων δεν εµπόδισε την εκδήλωση της κρίσης στον κλάδο.
Η ανεργία στον κλάδο υπήρχε πριν από την κρίση.
Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα έρχονται από 2 δεκαετίες νωρίτερα.
Παρά το πρώτο βήµα που έγινε µε την κατοχύρωση ΣΣΕ του Σωµατείου Μισθωτών Τεχνικών που
περιλάµβανε τους εργαζόµενους µε ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, το 2007 και 2008, ο συσχετισµός
επιδεινώθηκε σηµαντικά µε την επίδραση της κρίσης. Ο εφεδρικός στρατός άνεργων του κλάδου
πιέζει συνολικά την τιµή της εργατικής δύναµης προς τα κάτω, συντελεί στην αφαίρεση ακόµα και
στοιχειωδών κατακτήσεων των προηγουµένων ετών. Πλέον µετατρέπονται σε θέσεις ελαστικής
εργασίας όσες σταθερές θέσεις απέµειναν ώστε να απαλλαγούν οι εργοδότες από ασφαλιστικές
εισφορές και περιττά δικαιώµατα. Οι όµιλοι απολύουν µισθωτούς µε ∆ΠΥ χωρίς κανένα όριο
απολύσεων. ∆εν υπάρχει επίσηµη καταγραφή της ανεργίας στον κλάδο για τους Τεχνικούς. Εϊναι
χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία δείχνουν µείωση των µισθωτών µε ταυτόχρονη αύξηση των
αυταπασχολουµένων. Σε αυτήν την κατηγορία καταγράφονται οι άνεργοι.
Μετά την απόλυση όµως τι; Όσοι Μισθωτοί έχουν επίδοµα ανεργίας αυτό δεν αρκεί ούτε για να
καλύψει τις µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές για το ΤΣΜΕ∆Ε. Οι υπόλοιποι ασφαλισµένοι στο
ΤΣΜΕ∆Ε και στον ΟΑΕΕ δε δικαιούνται ούτε καν αυτό το πενιχρό επίδοµα. Ο άνεργος
ασφαλισµένος στο ΤΣΜΕ∆Ε ξεκινά µε ένα χρέος 5.000 Ευρώ, την επόµενη της απόλυσης για να
µπορεί να έχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι του ΙΚΑ δεν έχουν
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
Την ίδια ώρα αδυνατούν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και όσοι εργάζονται εφόσον ο µισθός δεν
αρκεί για να καλύψει τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, που ξεπερνούν µετά τις νέες αυξήσεις
τα 420 Ευρώ το µήνα.
Τι προτείνουν όµως τα µονοπώλια, οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις που υποκλίνονται
στο µονόδροµο της Ε.Ε. και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους;
Ισχυρίζονται ότι υπάρχει πληθώρα µηχανικών τους οποίους δεν µπορεί να απορροφήσει η αγορά
της Ελλάδας και υποδεικνύουν να ακολουθήσουµε τα βήµατα των προγόνων µας προς τη
µετανάστευση.
Προτείνουν να αποκτήσει το επάγγελµα ξανά «αξιοπιστία» και δείχνουν το δρόµο προς τις
πιστοποιήσεις, την επανειδίκευση, µε ακριβοπληρωµένα σεµινάρια.
Ως λύση στο πρόβληµα της ασφάλισης προτείνουν τη διακοπή του επαγγέλµατος 6 µήνες το
χρόνο: ∆ηλαδή µισή ασφάλιση, µισή εργασία και η υπόλοιπη µισή µάυρη ανασφάλιστη, δύο ζωές
για να κατοχυρωθεί µια σύνταξη.

Ζητούν νέες θυσίες στο όνοµα των µεγάλων επενδύσεων που έρχονται, αρκεί να σταθεροποιηθεί η
οικονοµία. Τους απαντάµε:
- ∆εν υπάρχει µόνιµη λύση στο πρόβληµα της ανεργίας όσες χώρες και εάν αλλάξει ο
µετανάστης, την ίδια ώρα που η καπιταλιστική κρίση ξαναχτυπά το σύνολο της Ε.Ε.
- Όσες πιστοποιήσεις και εαν συλλέξει δε θα ανοίξουν δουλειές µε δικαιώµατα.
- Ή καπιταλιστική ανάπτυξη δεν εξαλείφει την ανεργία. Τα δικαιώµατα που χάνονται δε θα
γυρίσουν πίσω µε την ανάκαµψη. Αντίθετα θα ζητηθούν νέες θυσίες για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας των οµίλων.
Η πάλη ενάντια στην ανεργία είναι άρρηκτα δεµένη µε την πάλη για τον άλλο δρόµο ανάπτυξης.
Η εισήγηση παρουσιάζει ένα πλαίσιο πάλης που απαντάει στις ανάγκες των άνεργων και των
οικογενειών τους στο σήµερα. Ένα πλαίσιο πάλης που θα αποτελέσει το βασικό άξονα
συσπείρωσης δυνάµεων του κλάδου στην κατεύθυνση του άλλου δρόµου ανάπτυξης.
Στο χώρο των Μισθωτών, έχουν ήδη παρθεί µια σειρά από αγωνιστικές πρωτοβουλίες µε σκοπό
την υπεράσπιση δικαιωµάτων συναδέλφων:
-µε καταλήψεις στο ΤΣΜΕ∆Ε
-αγωνιστικές παρεµβάσεις ώστε να σφραγιστούν τα βιβλιάρια υγείας όλων των
συναδέλφων, ανεξάρτητα από το πόσα χρωστούν κλπ.
∆ΕΝ αρκούν όµως
Απαιτείται κλιµάκωση και συντονισµός µε κοινές δράσεις και παρεµβάσεις
Και σε αυτό βοηθάει η σηµερινή ηµερίδα.
Προχωρήσαµε, πριν µια εβδοµάδα, σε κάλεσµα επιτροπής άνεργων µηχανικών – τεχνικών. Στο
πλαίσιο πάλης που προτείνει η εισήγηση και το οποίο είναι κοινή βάση για τον κλάδο, στεκόµαστε
στα παρακάτω σηµεία που αφορούν ιδιαίτερα τους άνεργους Μηχανικούς:
- Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για άνεργους και υποαπασχολούµενους
µηχανικούς και τεχνικούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις, µε κάλυψη από το κράτος της
χρηµατοδότησης στο 100%, συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών τους.
- Επίδοµα ανεργίας για τους άνεργους συναδέλφους ανεξάρτητα από τον τρόπο αµοιβής τους
(µισθό, ∆ΠΥ) χωρίς όρους και προϋποθέσεις στο 80% του βασικού µισθού έως ότου βρουν
δουλειά.
Όµως η πάλη για µέτρα ουσιαστικής προστασίας των ανέργων δεν µπορεί να διαχωριστεί από τα
αιτήµατα:
- για πλήρη και σταθερή εργασία για όλους (5νθήµερο -7ωρο -35ωρο)
- κατάργηση των ελαστικών µορφών απασχόλησης
- κλαδικές ΣΣΕ που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες
Πάνω σε αυτές τις συγκεκριµένες αιχµές πρέπει να επιταχύνουµε το βηµατισµό µας µε τους
οικοδόµους και τους αυτοαπασχολούµενους για πρωτοβουλίες το επόµενο διάστηµα.
Με αισιοδοξία ότι η σηµερινή µας δουλεία θα αποτελέσει τοµή για την οργάνωση της αντεπίθεσης
στον κλάδο, συνεχίζουµε στην ρότα της µόνης διεξόδου προοπτικής: Το δρόµο της αποδέσµευσης
από την ΕΕ, της διαγραφής τους χρέους, της κοινωνικοποίησης των µονοπωλιακών οµίλων.

