


6/11/2013 Συμμετοχή στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στο Μουσείο με τα 
πρωτοβάθμια σωματεία.

7/11/2013 Συμμετοχή σε συγκέντρωση στην ΕΡΤ ενάντια στην εισβολή των ΜΑΤ.

17/11/2013 Συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου.

19/11/2013 Κινητοποίηση στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Υπουργείο Εργασίας για το σφράγισμα 
βιβλιαρίων ανέργων συναδέλφων, ενάντια στις υπέρογκες εισφορές και στις 
επαπειλούμενες κατασχέσεις λόγω οφειλών στο ταμείο.

5/12/2013 Συμμετοχή σε κινητοποίηση στο ΕΤΑΑ: «Κανένας συνάδελφος χωρίς 
ασφάλιση, περίθαλψη κανένας συνάδελφος μόνος του απέναντι στις κατασχέσεις».

11/12/2013 Συμμετοχή σε σύσκεψη συντονισμού με πρωτοβάθμια σωματεία για την 
υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων και των εργατικών κατακτήσεων. 

12/12/2013 Συμμετοχή σε κινητοποίηση στο ΕΤΑΑ.

17/12/2013 Συνέλευση σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.

19/12/2013 Συγκέντρωση στο ΤΣΜΕΔΕ, διαδήλωση στο Υπ. Εργασίας και παράσταση 
διαμαρτυρίας στο ΕΤΑΑ. Συνάντηση με την πορεία του συνδικάτου οικοδόμων και της 
ναυπηγ/στικής ζώνης για την ανεργία. Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας.

16/1/2014 Συμμετοχή σε σύσκεψη συντονισμού με πρωτοβάθμια σωματεία για την 
υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων και των εργατικών κατακτήσεων. 

22/1/2014 Διαδήλωση από συνδικάτα και φορείς ενάντια στην κλιμάκωση του 
κυβερνητικού αυταρχισμού και της καταστολής.

23/1/2014 Κινητοποίηση στο ΕΤΑΑ για την περίθαλψη των μηχανικών, ενάντια στις 
αυξήσεις των εισφορών και στην αποστολή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών 
εισφορών στο ΚΕΑΟ.

28/1/2014 Συνάντηση με συλλογικότητες και σωματεία για τη δημιουργία συντονιστικού 
δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και στα απελευθερωμένα 
ωράρια.

6/2/2014 3η Σύσκεψη με σωματεία για την διοργάνωση διακλαδικής απεργίας.

6-7/2/2014 Εξορμήσεις του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών σε ΚΕΚ και κέντρα 
μαθητείας για το θέμα των ελαστικών σχέσεων εργασίας και των προγραμμάτων 
“ωφελούμενων” με voucher.

7/2/2014 1η Σύσκεψη του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών με το Σύλλογο Τεχνικών 
Επιστημόνων Βιομηχανίας για το θέμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 
Συμμετείχαν και τα Σωματεία και NOKIA.
Συνάντηση με φορείς και σωματεία για τους εργαζόμενους στην κοινωφελή εργασία 
και στα προγράμματα ΟΑΕΔ/ΕΣΠΑ.
Συμπαράσταση σε απολυμένες συναδέλφους στην δίκη με την εργοδοσία της ISOLAR.

8/2/2014 Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης για τις απολυμένες συναδέλφους της ISOLAR 
και για την οικονομική ενίσχυση του ταμείου αλληλεγγύης του σωματείου

10/2/2014 Κινητοποίηση στο ΤΣΜΕΔΕ για το σφράγισμα βιβλιαρίων ανέργων και 
υποαπασχολούμενων συναδέλφων.

Δεκέμβριος
2013

Ιανουάριος
2014

Φεβριουάριος
2014

Νοέμβριος
2013

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών αποτελεί ένα σωματείο δραστήριο και πρωτοπόρο. Στήριξε κάθε μάχη, 
χωρίς «προϋποθέσεις», με μοναδικό γνώμονα την υπεράσπιση των εργαζομένων και των συμφερόντων 
τους. Μακριά από κάθε λογική εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, δεν έλειψε από κανένα 
μικρό ή μεγάλο αγώνα των εργαζόμενων. Η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών έχει καταγράψει ορισμένα 
βασικά στιγμιότυπα της ζωής και της δράσης του σωματείου:

Η δράση του Σωματείου τη διετία που πέρασε
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11/2/2014 Σύσκεψη του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για την ανεργία, με την 
συμμετοχή ανέργων συναδέλφων ή εργαζόμενοι σε προγράμματα τύπου “voucher”.

13/2/2014 Ολοήμερη κινητοποίηση στο ΕΤΑΑ για τα αιτήματα των ανέργων και 
υποαπασχολούμενων συναδέλφων σε σχέση με το ταμείο (υγειονομική περίθαλψη, 
ταμείο ανεργίας, διακανονισμοί, μείωση εισφορών κλπ), ενάντια στις κατασχέσεις και 
για την κατάργηση του ΚΕΑΟ. 

14/2/2014 Συμπαράσταση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών στην 24ωρη απεργία των 
εργαζομένων της FORTHNET.
Παρέμβαση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών στην ημερίδα του ΟΑΕΔ στο Ζάππειο 
για τα προγράμματα μαθητείας στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

20/2/2014 Κινητοποίηση στο ΕΤΑΑ ενάντια στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
και στις κατασχέσεις λόγω οφειλών στο ταμείο. 

27/2/2014 Συγκέντρωση στα κεντρικά του ΟΑΕΔ στον Άλιμο μαζί με άλλους φορείς 
και σωματεία για τους εργαζόμενους στην κοινωφελή εργασία και στα προγράμματα 
ΟΑΕΔ/ΕΣΠΑ.
Κινητοποίηση στο ΕΤΑΑ για τα αιτήματα των ανέργων και υποαπασχολούμενων 
συναδέλφων σε σχέση με το ταμείο (υγειονομική περίθαλψη, ταμείο ανεργίας, 
μείωση εισφορών, κατάργηση ΚΕΑΟ κλπ). 

5/3/2014 Συνέντευξη τύπου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών μαζί με την ΕΜΔΥΔΑΣ 
και την Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών για το ασφαλιστικό.

6/3/2014 Κινητοποίηση για το ασφαλιστικό στο ΕΤΑΑ.

11/3/2014 Κινητοποίηση στο έκτακτο ΔΣ του ΕΤΑΑ για τα θέματα του ΚΕΑΟ και τις 
αυξήσεις εισφορών.

11-14/3/2014 Εξορμήσεις του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών σε χώρους δουλειάς 
ενόψει της απεργίας για το ασφαλιστικό, την ανεργία και τις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας.

14/3/2014 Κινητοποίηση στο 2ο έκτακτο ΔΣ του ΕΤΑΑ για τα θέματα του ΚΕΑΟ και τις 
αυξήσεις εισφορών.

18/3/2014 2η Συγκέντρωση στα κεντρικά του ΟΑΕΔ στον Άλιμο μαζί με άλλους φορείς 
και σωματεία για τους εργαζόμενους στην κοινωφελή εργασία και στα προγράμματα 
ΟΑΕΔ/ΕΣΠΑ.

19/3/2014 Απεργιακή κινητοποίηση μαζί με σωματεία του κλάδου και της ανοιχτής 
φορέων μηχανικών για το ασφαλιστικό. Συγκέντρωση στο ΚΕΑΟ και πορεία προς το 
Υπουργείο Εργασίας και τη Βουλή.

21/3/2014 2η Σύσκεψη του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών με το Σύλλογο Τεχνικών 
Επιστημόνων Βιομηχανίας για το θέμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

28/3/2014 Κινητοποίηση στα Γραφεία της ΣΤΑΣΥ για την ελεύθερη μετακίνηση των 
ανέργων με τα μέσα μεταφοράς.

30/3/2014 Κινητοποίηση στο σύνταγμα ενάντια στην ψήφιση αντιλαϊκών μέτρων.

1/4/2014 συμμετοχή στη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στη 
συνεδρίαση του ECOFIN.

2/4/2014 Γενική Συνέλευση Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.

9/4/2014 Πανελλαδική πανεργατική απεργία, συγκέντρωση στο Μουσείο και πορεία 
προς το Υπ. Εργασίας και στη Βουλή.

1/5/2014 Απεργιακή συγκέντρωση πρωτομαγιάς στο Μουσείο και πορεία προς τη 
Βουλή.

5/5/2014 Συγκέντρωση και παράσταση διαμαρτυρίας στο ΤΣΜΕΔΕ για την ακύρωση των 
υπέρογκων εισφορών. 

Μάρτιος
2014

Απρίλιος
2014

Μάιος
2014
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19/5/2014 Παρέμβαση στο ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ και καταγγελία για την εκμετάλλευση και 
εκφοβισμό ανέργων τεχνικών από το ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ.

4/6/2014 Σύσκεψη για τις καταγγελίες εργαζομένων σε πρόγραμμα κοινωφελούς 
εργασίας στο ΤΕΑΥΕΚ με εργαζόμενους εκεί και τον ΣΥΒΧΑ.

12/6/2014 Συγκέντρωση και παράσταση διαμαρτυρίας στο ΤΣΜΕΔΕ για τη σφράγιση των 
βιβλιαρίων ανέργων και υποαπασχολούμενων συναδέλφων. Πορεία στο Υπουργείο 
Εργασίας και το Υπ. Οικονομικών για τα αιτήματα, μαζί με άλλους αγωνιζόμενους 
κλάδους και συμπαραστεκόμενοι στις 595 αγωνιζόμενες καθαρίστριες.

13/6/2014 Εξόρμηση σε χώρους δουλειάς για προπαγάνδιση της απεργιακής 
κινητοποίησης. 

16/6/2014 Παρέμβαση στις εξετάσεις των ενεργειακών στο ΤΕΕ.

18/6/2014 Κινητοποίηση στο ΤΣΜΕΔΕ για ασφαλιστικά δικαιώματα και περίθαλψη των 
μηχανικών.
Συμπαράσταση του Σωματείου στον αγώνα των εργαζόμενων καθαριστριών του Υπ. 
Οικονομικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

3/7/2014 Συγκέντρωση και πορεία για την απόσυρση του ρυθμιστικού για τη Νέα 
Φιλαδέλφεια και των σχεδίων Μελισσανίδη. 

10/7/2014 Συγκέντρωση στο ΕΤΑΑ για την ακύρωση της αποστολής απειλητικών 
επιστολών για κατασχέσεις. 

25/7/2014 Παρέμβαση στις εξετάσεις των ενεργειακών στο ΤΕΕ.

31/7/2014 Από κοινού παρέμβαση με τον ΣΥΒΧΑ στην Επιθεώρηση Εργασίας Αθήνας 
για την καθυστέρηση δεδουλευμένων, τις συνθήκες εργασίας και την αυταρχική 
συμπεριφορά της διοίκησης του ΕΤΕΑ σε συναδέλφους που εργάζονται με πεντάμηνα 
προγράμματα του ΟΑΕΔ.

26/8/2014 Από κοινού παρέμβαση με τον ΣΥΒΧΑ στην Επιθεώρηση Εργασίας Αθήνας 
για την καθυστέρηση δεδουλευμένων, τις συνθήκες εργασίας και την αυταρχική 
συμπεριφορά της διοίκησης του ΕΤΕΑ σε συναδέλφους που εργάζονται με πεντάμηνα 
προγράμματα του ΟΑΕΔ. 

2/9/2014 Σύσκεψη για την «κοινωφελή» εργασία και τα προγράμματα ΟΑΕΔ/ΕΣΠΑ. 
Συμμετείχαν: Συνέλευση Ανέργων και Εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία, 
ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου- Χάρτου Αττικής, ο Σύλλογος Εργαζόμενων στα 
Φροντιστήρια Καθηγητών, το Σωματείο Εργαζομένων στη , το Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών, η Ανοιχτή Συνέλευση Περιστερίου, η Κατάληψη της Βίλας Ζωγράφου, η 
Πρωτοβουλία Κατοίκων Καισαριανής, η Συνέλευση για την κυκλοφορία των αγώνων.

18/9/2014 Συμμετοχή στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι, για την επέτειο 
από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

30/9/2014 Κινητοποίηση στην Τράπεζα Αττικής για τα αποθεματικά του ταμείου των 
μηχανικών.

3/10/2014 Σύσκεψη για την «κοινωφελή» εργασία και τα προγράμματα ΟΑΕΔ/ΕΣΠΑ με 
άλλα Σωματεία και συλλογικότητες.

13/10/2014 Κινητοποίηση στην Τράπεζα Αττικής, στην συνέλευση των μετόχων της 
Τράπεζας, ενάντια στην ληστεία των αποθεματικών του ταμείου των μηχανικών για την 
ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.

15/10/2014 Γενική Συνέλευση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.

1/11/2014 Συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα.

7/11/2014 Σύσκεψη με Σωματεία στον κλάδο, για οργάνωση της δουλειάς στις 
εταιρείες και διοργάνωση κινητοποίησης.

10/11/2014 Κινητοποίηση στην Τράπεζα Αττικής, στην συνέλευση των μετόχων της 
Τράπεζας, ενάντια στην ληστεία των αποθεματικών του ταμείου των μηχανικών για την 
ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.

Ιούνιος
2014

Ιούλιος
2014

Οκτώβριος
2014

Νοέμβριος
2014

Αύγουστος
2014

Σεπτέμβριος
2014
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14/11/2014 Παράσταση διαμαρτυρίας του Σωματείου στα γραφεία της ΜΕΤΚΑ και του 
Ομίλου Μυτιληναίου για την εκδικητική απόλυση συναδέλφου τεχνικού.

17/11/2014 Συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου.

18/11/2014 Συνάντηση του Σωματείου με την εργοδοσία των ΜΕΤΚΑ και ΕΛΕΜΚΑ του 
Ομίλου Μυτιληναίου για ανάκληση απόλυσης συναδέλφου.

26/11/2014 Εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς για την απεργία και ενημέρωση των 
συναδέλφων για τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

27/11/2014 Πανελλαδική πανεργατική απεργία, απεργιακή περιφρούρηση στην 
εταιρείας ΜΕΤΚΑ, συγκέντρωση στο μουσείο και διαδήλωση στο Σύνταγμα.

28/11/2014 Πάρτι οικονομικής ενίσχυσης του ταμείου αλληλεγγύης του Σωματείου 
Μισθωτών Τεχνικών.

5/12/2014 Συμπαράσταση με ψήφισμα αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Νίκο Ρωμανό.

10/12/2014 Κινητοποίηση στην Τράπεζα Αττικής, στην συνέλευση των μετόχων της 
Τράπεζας ενάντια στην ληστεία των αποθεματικών του ταμείου των μηχανικών για την 
ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.

15/12/2014 Συμμετοχή σε συνέλευση πρωτοβάθμιων Σωματείων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στην πολιτική ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου-
κυβέρνησης.

17/12/2014 Συμμετοχή στο συλλαλητήριο για την ανατροπή της πολιτικής ΕΕ-ΔΝΤ-
κεφαλαίου- κυβέρνησης.

22/12/2014 Παράσταση στο ΕΤΑΑ για τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τη μείωση των 
αυξήσεων και την περίθαλψη των ανέργων.

8/1/2015 Συμμετοχή στην εργατική διαδήλωση ενάντια στην καταστολή και την 
ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων.

9/1/2015 Συμμετοχή στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια προς τους 
συλληφθέντες της απεργίας της 28/.12/2014.

17/1/2015 Συμπαράσταση στην απολυμένη έγκυο συνάδελφο της εταιρείας ΠΑΝΘΕΟΝ 
ΑΚΤΕΕ.

27/1/2015 Σύσκεψη με Σωματεία του κλάδου των επικοινωνιών για το συντονισμό 
των αγώνων στο κλάδο. Συμμετείχαν: Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, Σωματείο 
εργαζόμενων στη Nokia, στο Πλαίσιο, στη Vodafone, στη Victus, στη WIND.
Κινητοποίηση σε κατάστημα της MIGATO AE για την υπόθεση της απολυμένης εγκύου 
συναδέλφου.

31/1/2015 Κινητοποίηση στην εταιρία QCS IKE για την ανάκληση της απόφασης 
απόλυσης συναδέλφου. 

3/2/2015 Κινητοποίηση διαμαρτυρίας σε κατάστημα της MIGATO AE για την υπόθεση 
της απολυμένης εγκύου συναδέλφου.

7/2/2015 Κινητοποίηση διαμαρτυρίας σε καταστήματα της MIGATO AE για την υπόθεση 
της απολυμένης εγκύου συναδέλφου.

11/2/2015 Δικαίωση της συναδέλφου από την MIGATO, έπειτα και από την προκήρυξη 
πανελλαδικής κινητοποίηση διαμαρτυρίας στα καταστήματα της εταιρείας.

24/2/2015 Συνέντευξη Τύπου για τον νικηφόρο αγώνα της απολυμένης εγκύου 
συναδέλφου από τη Μιγκάτο. 

27/2/2015 Παρέμβαση στην εταιρεία QCS IKE για την άμεση επαναπρόσληψη των 
απολυμένων συναδέλφων. 

28/2/2015 Κινητοποίηση και αποκλσειμός της ELPHO για την καταχρηστική απόλυση 
εργαζόμενης.

Φεβρουάριος
2015

Ιανουάριος
2015

Δεκέμβριος
2014
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4/3/2015 Κινητοποίηση στην εταιρεία QCS IKE για την άμεση επαναπρόσληψη των 
απολυμένων συναδέλφων.

6/3/2015 Παρέμβαση στην ELPHO και ενημέρωση των εργαζόμενους για τα 
δικαιώματά τους και τη δράση του Σωματείου.

10/3/2015 Στήριξη σε απολυμένη συνάδελφο από την επιχείρηση «ΑΒ Βασιλόπουλος».

14/3/2015 Παρέμβαση στην ELPHO και ενημέρωση των εργαζόμενους για τα 
δικαιώματά τους και τη δράση του Σωματείου.

30/3/2015 Συνέλευση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.

3/4/2015 Εξόρμηση στο εργοτάξιο της στο εργοτάξιο της κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ – Im-
pregilo στο Φάληρο με θέμα την απάντηση στην επικράτηση των υπερωριών και της 
εργοδοτικής αυθαιρεσίας. 

5/4/2015 Συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση στον κλάδο του εμπορίου ενάντια 
στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας.

6/4/2015 Κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο Υπ. Εργασίας ενάντια στην αντιασφαλιστική 
πολιτική. Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου και κατάθεση των αιτημάτων του 
Σωματείου.

17/4/2015 Συμμετοχή στη σύσκεψη του συντονισμού για το επίδομα ανεργίας για τη 
διοργάνωση διαδήλωσης.

28/4/2015 Εξορμήσεις του Σωματείου σε χώρους δουλειάς ενόψει της παράστασης 
διαμαρτυρίας στο Υπ. Εργασίας και ενημέρωση των συναδέλφων για τη διεκδίκηση 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

29/4/2015 Παράσταση διαμαρτυρίας σωματείων στο Υπ. Εργασίας για τις εργασιακές 
σχέσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Κατάθεση κοινού υπομνήματος. Συνάντηση με 
τον υπουργό Π. Σκουρλέτη. 
Συμμετείχαν με Συντονισμό: Σωματεία εργαζόμενων: στη WIND, στην Vodafone- 
Πάναφον, στη NOKIA, στον Όμιλο INTRACOM, στο ΠΛΑΙΣΙΟ και το Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών.

30/4/2015 Εξόρμηση στο Ίδρυμα Σ. Νιάρχο για και ενημέρωση των συναδέλφων για το 
Σωματείο και τη διεκδίκηση ΣΣΕ.

1/5/2015 Απεργιακή συγκέντρωση στο Μουσείο και πορεία προς τη Βουλή και τα 
γραφεία της ΕΕ.

8/5/2015 Συμμετοχή στη διαδήλωση για την ανεργία μαζί με το Συντονισμό για τη 
διεκδίκηση επιδόματος ανεργίας.

11/5/2015 Συγκέντρωση και πορεία την ημέρα συνεδρίασης του Συμβούλιου των Υπ. 
Οικονομικών της Ευρωζώνης, ενάντια στην μεταφορά των διαθεσίμων Οργανισμών 
του Δημοσίου, ταμείων, ΟΤΑ στην Τρ. της Ελλάδας για τις δόσεις του ΔΝΤ.

12/5/2015 Στήριξη της απεργιακής περιφρούρησης των εργαζομένων της εταιρείας 
«Ζαριφόπουλος ΑΕ», ενάντια στις απολύσεις.

15/5/2015 Εξόρμηση και συμπαράσταση στους εργαζόμενους της εταιρείας «Τάκης 
Γ. Ζαριφόπουλος ΑΕ» και καταγγελία στην εργοδοτική αυθαιρεσία για τις κατά σειρά 
απολύσεις συναδέλφων, τις μειώσεις μισθών και την επιβολή τρομοκρατίας στους 
εργαζόμενους. 

22/5/2015 Παρέμβαση και κινητοποίηση του Σωματείου στην εταιρεία AutoTech για 
την επιθετική απόλυση συναδέλφου και στήριξη των εργαζόμενων απέναντι στην 
εργοδοτική τρομοκρατία.

29/5/2015 Σύσκεψη με φορείς και σωματεία για τους εργαζόμενους στην κοινωφελή 
εργασία και στα προγράμματα ΟΑΕΔ/ΕΣΠΑ.

8/6/2015 Συμπαράσταση στην απολυμένη έγκυο της εταιρείας CERAMETAL Α.Ε. με 
καταγγελία του Σωματείου.

Απρίλιος
2015

Μάιος
2015

Ιούνιος
2015
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Μάρτιος
2015



11/6/2015 Συμμετοχή στο συλλαλητήριο ενάντια στη νέα συμφωνία- υποταγή σε 
δανειστές - «θεσμούς» - κεφάλαιο.

16/6/2015 Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, για την κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, των εργαζόμενων και ανέργων μηχανικών. 
Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων και κατάθεση των 
αιτημάτων μας.

19/6/2015 Στήριξη στο Καραβάνι Αγώνα & Αλληλεγγύης στο κατειλημμένο εργοστάσιο 
της ΒΙΟΜΕ και της πανελλαδικής τους Συνέλευσης.
Κινητοποίηση στην AutoTech και συνάντηση με την εργοδοσία για τα δικαιώματα 
απολυμένου συναδέλφου. 

1-3/7/2015 Περιοδείες σε εταιρείες ενάντια στην τρομοκρατία των εργοδοτών 
μπροστά στο δημοψήφισμα. 

9/7/2015 Συμμετοχή σε συνέλευση Σωματείων για την οργάνωση και την υπεράσπιση 
του ταξικού εργατικού «ΌΧΙ» των εργαζομένων στο δημοψήφισμα, ενάντια στο 3ο 
μνημόνιο.

10/7/2015 Συμμετοχή στο συλλαλητήριο για την ανατροπή του νέου μνημονίου σε 
συντονισμό με εργατικά Σωματεία. 

12/7/2015 Συμμετοχή στη συγκέντρωση στην συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ με τους δανειστές, ενάντια σε νέα και παλιά μνημόνια, σε συντονισμό με άλλα 
εργατικά Σωματεία.

16/7/2015 Κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της εταιρείας «ΠΑΠΠΑΣ Ανελκυστήρες» 
για την ανάκληση των απολύσεων εργαζομένων, το σταμάτημα του καθεστώτος 
υποχρεωτικών αδειών και του κλίματος εκβιασμών που εφαρμόζει η εργοδοσία. 

22/7/2015 Συμμετοχή στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια για 
την απόσυρση των κατηγοριών εναντίον συνδικαλιστών και διαδηλωτών που 
συνελήφθησαν έπειτα από την άγρια καταστολή διαδήλωσης ενάντια στο νέο 
μνημόνιο.

30/7/2015 Σύσκεψη σωματείων στις τηλεπικοινωνίες για την οργάνωση του αγώνα 
μπροστά στη ψήφιση του τρίτου μνημονίου. Συμμετείχαν τα Σωματεία εργαζόμενων: στη 
WIND, στην Vodafone- Πάναφον, στη NOKIA, στον Όμιλο INTRACOM, στο ΠΛΑΙΣΙΟ και 
το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Ως παρατηρητής συμμετείχε το ΣΕΤΗΠ.

5/10/2015 Συμμετοχή στη σύσκεψη συντονισμού με εργατικά Σωματεία, Φοιτητικούς 
Συλλόγους και Συλλογικότητες για την ανάπτυξη κινηματικών δράσεων για το 
προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα. 

8/10/2015 Κινητοποίηση στην εταιρεία AutoTech για την απόλυση συναδέλφου. 

9/10/2015 Κινητοποίηση και παράσταση στα δικαστήρια για τη στήριξη του απολυμένου 
συναδέλφου από την εταιρεία AutoTech.

15/10/2015 Κινητοποίηση στο Υπ. Εργασίας για το ασφαλιστικό μαζί με την Ανοιχτή 
Συνέλευση μηχανικών.
Συμμετοχή στο αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο προς τα γραφεία της Ε.Ε. 
για το προσφυγικό/μεταναστευτικό.

16/10/2015 Συμμετοχή στο συλλαλητήριο κατά της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου της 
κυβέρνησης για τα προαπαιτούμενα.

22/10/2015 Συμμετοχή στο συλλαλητήριο ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της 
κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ.

31/10/2015 Πάρτι για την οικονομική του ενίσχυση του Σωματείου ενόψει των εκλογών.

6/11/2015 Συνέλευση σωματείου 

12/11/2015 Πανελλαδική πανεργατική απεργία με συγκέντρωση στην Ομόνοια. 

22/11/2015 Κινητοποίηση στην Τράπεζα Αττικής, κατά την διάρκεια της συνέλευσης 
των μετόχων ενάντια νέα ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας από τα αποθεματικά του 
ΤΣΜΕΔΕ.

Νοέμβριος
2015

Οκτώβριος
2015

Ιούλιος
2015
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