
Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών αποτελεί 
ένα σωματείο δραστήριο και πρωτοπόρο από 
την ίδρυσή του, στις μάχες εντός του κλάδου των 
τεχνικών. Στήριξε κάθε μάχη, χωρίς «προϋποθέσεις», με 
μοναδικό γνώμονα την υπεράσπιση των εργαζομένων 
και των συμφερόντων τους. Έχει στηρίξει έμπρακτα 
(με κινητοποιήσεις και νομικά) κάθε συνάδελφο 
που απευθύνθηκε σε αυτό για θέματα απολύσεων, 
δεδουλευμένων, αποζημιώσεων ανεξάρτητα από την 
τυπική σχέση εργασίας (μισθωτοί, δελτίο κλπ.), για θέματα 
δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας, αντιπαράθεσης με την 
εργοδοσία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η νίκη της 
εγκύου συναδέλφου που απολύθηκε από τη MIGATO, 
η δικαίωση της εγκύου συναδέλφου της ΠΑΝΘΕΟΝ, η 
αναδίπλωση της εργοδοσίας της ELPHO στο ζήτημα της 
6ήμερης εργασίας, η δικαστική δικαίωση απολυμένων 
από αρχιτεκτονικό γραφείο, η αναμέτρηση με 
την εργοδοσία της ΜΕΤΚΑ, μετά από την απόλυση 
συναδέλφου τεχνικού από εργοτάξιο, οι κινητοποιήσεις 
ενάντια στην τρομοκράτηση και στις αυθαιρεσίες της 
εργοδοσίας της AUTOTECH, κ.ά. Με συγκεντρώσεις έξω 
από τις εταιρίες, με δημόσιες καταγγελίες, με προσφυγές 
στις Επιθεωρήσεις και στο Υπ. Εργασίας. Με επίγνωση 
των δυνατοτήτων και των αδυναμιών, αλλά και με 
ανυποχώρητη στάση στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. 
Τα τελευταία χρόνια έχει στηρίξει έμπρακτα τον αγώνα 
ενάντια στις αυξήσεις των εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ, ενώ 
παλεύει με συνέπεια ενάντια στα μέτρα που διαλύουν 
την κοινωνική ασφάλιση.

Τα τελευταίο διάστημα το σωματείο έχει θέσει 
ως στόχους:

• το ζήτημα της ανεργίας στον κλάδο, την 
οργάνωση των ανέργων και των αιτημάτων 
τους, τη διεκδίκηση απέναντι στο υπουργείο 
εργασίας και τον ΟΑΕΔ της αναγνώρισης 
της ανεργίας στους τεχνικούς αλλά και την 
κατοχύρωση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
ανέργους και υποαπασχολούμενους

• τους αγώνες των εργαζόμενων 
με voucher και στα «κοινωφελή» 
προγράμματα, «εργαζομένους» που 

στερούνται βασικά δικαιώματα, παγιδευμένους 
μεταξύ ανεργίας και νεο-δουλείας, ένα 
καθεστώς που αποτελεί εργαλείο για την πλήρη 
διάλυση των εργασιακών σχέσεων και των 
δικαιωμάτων. 

Το σωματείο στην πάλη του ονομάζει τους 
ταξικούς αντίπαλους, δεν κάνει ότι δεν τους βλέπει, 
πολύ περισσότερο δεν συναλλάσσεται μαζί τους. 
Είναι το κεφάλαιο, η πολιτική ΕΕ-ΔΝΤ-Κυβέρνησης 
και η εργοδοσία του κλάδου. Μακριά από κάθε λογική 
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού- παλιού 
και νέου-, από λογικές ανάθεσης, σε αντιπαράθεση με 
την ξεπουλημένη ΓΣΕΕ του «Ναι» στην εξαθλίωση μας, 
το Σωματείο δεν έλειψε από κανένα μικρό ή μεγάλο 
αγώνα των εργαζόμενων. Σε αυτή τη βάση επιδίωξε την 
κοινή πάλη με άλλα σωματεία, του κλάδου και γενικά, 
συνέβαλε σε συντονισμούς πρωτοβάθμιων σωματείων 
από τη σκοπιά της ενότητας, και όχι της διαίρεσης και 
του συντεχνιασμού ή της «πολιτικής περιχαράκωσης». 
Συμμετείχε μαζικά στις κεντρικές μάχες και τις απεργίες 
του εργατικού κινήματος ενάντια σε κυβερνήσεις και 
πρόθυμους που παράγουν, υλοποιούν ή στηρίζουν 
μνημόνια, νομοσχέδια με προαπαιτούμενα, τις δεσμεύσεις 
της ΕΕ, τη μετατροπή της κοινωνικής ασφάλισης 
σε ατομική, τις περικοπές μισθών, επιδομάτων, την 
απελευθέρωση των απολύσεων, τα χαράτσια.

Με τη θέση ότι αλληλεγγύη σημαίνει ότι όταν 
χτυπάνε έναν, είναι σαν να χτυπάνε όλους μας, 

Στο σωματείο γράφονται ως μέλη μηχανικοί, 
τεχνολόγοι, σχεδιαστές, γεωλόγοι και γενικώς 

τεχνικοί, που δουλεύουν σε Τεχνικές εταιρίες, σε 
Ερευνητικά Ινστιτούτα και Προγράμματα, σε 
εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και 
γενικά στον ιδιωτικό Τομέα, ανεξάρτητα από 

εκπαιδευτική βαθμίδα, καθώς και οι άνεργοι των 
παραπάνω ειδικοτήτων.

Το σωματείο μισθωτών τεχνικών ήταν το πρώτο 
σωματείο που κάλυψε με συλλογική σύμβαση 

τους εργαζόμενους με δελτίο αίροντας τον 
πλαστό διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και οιoνεί 

μισθωτών/εργαζόμενων με δελτίο.
Μπορείς να συμπληρώσεις την αίτηση στο 

site του σωματείου και να τη στείλεις στο email 
του σωματείου ή επικοινώνησε μαζί μας στα 

τηλέφωνα 6936760879, 6945923660

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Συνάδελφοι, 
συναδέλφισσες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για 
τη διεξαγωγή των εκλογών την Κυριακή 
6, Δευτέρα 7 & Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015, 
αλλά και συνολικότερα για τη δράση του 

Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. 

Ερμού και Φωκίωνος 11, 
4ος όροφος, Αθήνα
http://www.somt.gr
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το σωματείο βρέθηκε σταθερά στον αγώνα ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, στον αγώνα των 
καθαριστριών, στους διωκόμενους χαλυβουργούς, στο αγωνιζόμενο φοιτητικό κίνημα. Στήριξε τους αγωνιστές που 
διώχθηκαν γιατί τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημά τους στους εκφραστές της εξουσίας, στο κεφάλαιο και το 
πολιτικό του προσωπικό, μέχρι και στους φασίστες – συνεπείς υπηρέτες του συστήματος. Συμμετέχει στο συντονισμό 
Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων και Συλλογικοτήτων για το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό, μέγιστο ζήτημα εργατικής, 
ταξικής και διεθνιστικής αλληλεγγύης. Παλεύει ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τη φτώχεια που γεννά τον ξεριζωμό των 
χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών.

Σήμερα αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι εχθρική για τους εργαζόμενους και το λαό. 
Προσπαθεί να μας πείσει ότι το μνημόνιο είναι μονόδρομος, όπως ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο ΓΑΠ, ότι αλλιώς θα 
«καταρρεύσει η χώρα». Όμως αυτό που καταρρέει είναι οι αυταπάτες που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργήσει 
τα μνημόνια χωρίς ρήξη με το κεφάλαιο, τους δανειστές και το κράτος τους, μέσα στην ευρωζώνη και την ΕΕ.

Σε αυτή τη συγκυρία θεωρούμε ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος για τους εργαζόμενους: Ρήξη και σύγκρουση, για την 
ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου 

Τις μάχες που έρχονται, μπορεί να τις δώσει νικηφόρα μονάχα ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα. Που 
θα πρωτοστατεί σε πραγματικές μάχες ανυπακοής και ανατροπής. Που θα έχει στην προμετωπίδα του τα συμφέροντα 
των εργαζόμενων και του λαού, θα βασίζεται στη δημοκρατία και την οργάνωση των κάτω.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Συνάδελφε σε καλούμε να γίνεις μέλος 
του σωματείου, γιατί η συμβολή του καθενός μας 
είναι απαραίτητη στην πάλη ενάντια στην πολιτική αυτή 
συνολικά, αλλά και για τα δικαιώματα και τα αιτήματα 
του κλάδου μας. Γιατί η οργάνωση των εργαζόμενων 
και άνεργων τεχνικών στο σωματείο μισθωτών τεχνικών 
είναι μέρος της απάντησης ενάντια στο φόβο που 
γεννιέται σήμερα στους χώρους εργασίας και η 
εξατομίκευση τον θρέφει ακόμη περισσότερο. 
Δεν πρέπει να υπομένουμε αυτή την κατάσταση 
αυταπατώμενοι ότι μπορούμε να τη βολέψουμε ατομικά. 
Άνεργοι και εργαζόμενοι, ξέρουμε ότι αν δεν κινηθούμε 
για την ανατροπή της θα πρέπει να ζήσουμε μόνιμα μέσα 
σε αυτήν. Ξέρουμε ότι αν δεν αγωνιστούμε, τα νέα μέτρα 
θα διαδέχονται συνεχώς τα παλιά. Ότι οι περισσότεροι 
άνεργοι θα παραμείνουν άνεργοι και όσοι ακόμη έχουν 
δουλειά, αυτή θα γίνεται διαρκώς με χειρότερους 
όρους. Ξέρουμε ότι οι άνεργοι δεν είναι τεμπέληδες, 
ούτε όσοι μεταναστεύουν για δουλειά στο εξωτερικό 
ανίκανοι ή ανεπαρκείς, αλλά είναι η ασκούμενη πολιτική 
καταστροφική, για τους όρους εργασίας και ζωής, για τους 
ανθρώπους και την αξιοπρέπεια τους.

Συνάδελφε που είσαι μέλος του 
σωματείου, σε καλούμε να ενισχύσεις τη λειτουργία 
και τη δράση του, γιατί αυτό αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για να μπορέσει να απαντήσει αποτελεσματικά 
στην αγωνία όλων όσοι βρισκόμαστε στο στόχαστρο 
της επίθεσης. Στηρίζοντάς το με την ενεργητική 
συμμετοχή σου, αλλά και στηριζόμενος σε αυτό με 
απαιτητικότητα, ώστε καμιά αυθαιρεσία να μην μένει 
αναπάντητη, κανένας να μην μένει μόνος του απέναντι σε 
ό,τι αντιμετωπίζει στη δουλειά του, στους εκβιασμούς της 
εργοδοσίας και της κυβέρνησης, που απαιτούν την πλήρη 
υποταγή και συνθήκες γαλέρας. Σε καλούμε να συμβάλεις 
ώστε η κίνηση του σωματείου να βάζει σταθερά μπροστά 
τα συμφέροντα των εργαζόμενων και των ανέργων του 
κλάδο. 

Σας καλούμε σε μαζική συμμετοχή και στις 
εκλογικές διαδικασίες του σωματείου, για 
την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβούλιου, και 
αντιπροσώπων στο εργατικό κέντρο, που θα ενισχύσει 
τους αγώνες και τη διαπραγματευτική ικανότητα του 
σωματείου στη διεκδίκηση νέας αξιοπρεπούς συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στον κλάδο, θα δώσει νέα πνοή στην 
προσπάθεια συγκρότησης συντονισμού πρωτοβάθμιων 
σωματείων, θα δυναμώσει την παρέμβαση του σωματείου 
στους εργασιακούς χώρους, ενάντια στη λογική του 
υποταγμένου συνδικαλισμού που διαπραγματεύεται τη 
μοίρα των εργαζόμενων για αυτούς χωρίς αυτούς. 

Εκλογές Σωματείου Μισθωτών 
Τεχνικών 6, 7, 8 Δεκέμβρη 2015

Στην Αθήνα, οι εκλογές του σωματείου μισθωτών 
τεχνικών θα πραγματοποιηθούν στις 6, 7 και 8 Δεκέμβρη 
2015. Στο Αμφ. του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα), τις 
ακόλουθες ημέρες και ώρες:
• Κυριακή, 6 Δεκέμβρη 2015, 10:00πμ – 6:00μμ
• Δευτέρα, 7 Δεκέμβρη 2015, 3:00μμ – 9:00μμ
• Τρίτη, 8 Δεκέμβρη 2015, 3:00μμ – 9:00μμ

Σε Ηράκλειο, Χανιά, Πάτρα και Λάρισα οι εκλογές θα 
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 6 Δεκέμβρη 2015.

Τα μέλη του σωματείου ψηφίζουν με αστυνομική 
ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο 
αποδεικτικό της ταυτότητάς τους και με το ασφαλιστικό 
τους βιβλιάριο.

Να δώσουμε όλοι το παρόν στη 
μάχη για τη μαζικοποίηση του 
Σωματείου


