
 
 
 
 

Μηχανικοί με μπλοκάκι: Ζωή λάστιχο για να κερδίζει το κεφάλαιο! 
 

Η επίθεση του κεφαλαίου στα εργασιακά μας δικαιώματα συνεχίζεται. Bιώνουμε τις ατέλειωτες ώρες δου-
λειάς, τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα, την εντατικοποίηση της εργασίας, την απληρωσιά, την έλλειψη μέ-
τρων ασφάλειας και υγείας, τις πιέσεις για μετακίνηση σε έργα εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδας με απαρά-
δεκτους όρους, το φόβο της απόλυσης και τις νέες μειώσεις μισθών. Ο νόμος λαιμητόμος για το ασφαλι-
στικό φέρνει νέες απώλειες για τους εργαζόμενους με Μπλοκάκι.  Αν συνυπολογίσει κανείς ασφαλιστι-
κές εισφορές και φορολογία,  η απώλεια του εισοδήματος ξεπερνά το 60%. Αυτός είναι και ένας απ’ 
τους  βασικούς λόγους για την τεράστια αιμορραγία διαγραφών  συναδέλφων απ’ το ΤΕΕ, για το γεγο-
νός ότι οι μισοί σχεδόν αυτασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ είναι ανασφάλιστοι και με την απειλή κατασχέ-
σεων.  

Το κεφάλαιο επιχειρεί να κατοχυρώσει επιθετικά την κατάργηση κάθε δικαιώματος των εργαζόμενων 
με Μπλοκάκι. Οι όμιλοι στον κατασκευαστικό κλάδο και ευρύτερα μετέτρεψαν το «μπλοκάκι» στο βασικό 
τους όπλο για να συγκαλύπτουν σχέσεις εξαρτημένης μισθωτής εργασίας, σε κύρια μορφή σύμβασης εργα-
σίας για τους μισθωτούς μηχανικούς και τεχνικούς. εμφανίζεται η προσπάθεια για νέα επιδείνωση των ό-
ρων εργασίας, με παράδειγμα τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που επιχείρησε να υποχρεώσει μισθωτούς Μηχανικούς 
με Μπλοκάκι να δεχτούν ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με πρωτοφανείς όρους (ξένο δίκαιο, από-
λυση σε περίπτωση ασθένειας ή ορισμός και πληρωμή αντικαταστάτη, ασφάλιση από τον εργαζόμενο της 
μελέτης του, αποζημίωση του ομίλου από τον εργαζόμενο κ.λπ.). Οι όροι αυτής της σύμβασης συνοψίζουν 
με κραυγαλέο τρόπο το εφιαλτικό μέλλον των ελαστικών εργασιακών σχέσεων που επιδιώκει να επι-
βάλλει το κεφάλαιο και η Ε.Ε., με τη στήριξη όλων των διαδοχικών κυβερνήσεων που έχουν στην υπη-
ρεσία τους.  

Κλιμάκωση της επίθεσης  από κυβέρνηση – ΕΕ – άρχουσα τάξη 
 

Η επίθεση των ομίλων, του κεφαλαίου στα δικαιώματά μας δεν έχει τελειωμό! Με τη στήριξη της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιχειρούν να ισοπεδώσουν όσα δικαιώματα δεν κατάφεραν οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις. Με περισσό θράσος η κυβέρνηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει νέα μέτρα για λογαριασμό τους, με βάση 
τις «βέλτιστες πρακτικές» και την «κανονικότητα» της ΕΕ του κεφαλαίου. Έτσι ονομάζουν τη σύγχρονη 
δουλεία, την εκμετάλλευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων! Οι περιβόητες επεν-
δύσεις για την έξοδο από την κρίση έχουν προαπαιτούμενα τη δουλειά χωρίς δικαιώματα, με μισθούς ψί-
χουλα, την εργασία χωρίς συμβάσεις, χωρίς δεσμεύσεις ως προς τον αριθμό απολύσεων και τις αποζημιώ-
σεις απόλυσης χωρίς συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων. 
 

Όχι άλλες θυσίες για τα κέρδη του κεφαλαίου! 
 

Για εμάς κανονικότητα είναι η σταθερή δουλειά με δικαιώματα, η επαναφορά των ΣΣΕ, η κατάργηση των 
ελαστικών μορφών, οι αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, η μείωση του εργάσιμου χρόνου. Έχου-
με καθαρό πλέον, η ανάπτυξή τους δε φέρνει ανάκτηση απωλειών για εμάς και τα παιδιά μας! Στήνεται 
πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων μας. 
 

Οι αστικές κυβερνήσεις και οι «εταίροι» της έχουν πρόθυμους συνομιλητές τους δήθεν «εκπροσώπους» 
των εργαζομένων στη ΓΣΕΕ, που αρνείται να κηρύξει και να προετοιμάσει απεργία για το Νοέμβρη. Το 
ίδιο έργο ζήσαμε στη διαπραγμάτευση των επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ και Επιμελητήρια) και της ΓΣΕΕ 
για το ασφαλιστικό, με τη γραμμή των «διορθώσεων» του νόμου λαιμητόμου. Ενόψει της νέας αντεργα-
τικής επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, το παιχνίδι στήνεται ακόμα μια φορά για την εξαπάτηση των 
εργαζομένων με τους στημένους κοινωνικούς διαλόγους, στους οποίους συμμετέχει ξανά η πλειοψηφία 
της ΓΣΕΕ, μαζί με τους εργοδότες και την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένας "κοινωνικός" διάλογος που 
γίνεται για το συμφέρον των εργαζομένων! 
 

Όλες και όλοι στον αγώνα για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για αυξήσεις 
σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές! 

Να καταργηθεί τώρα η ελαστική εργασία με το μπλοκάκι! 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


