
Σπύρος Κοντομάρης τοσ Εστστίοσ, Υπουήυιος εσρφβοσλεστής με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

 

Ο πύξνο Κνληνκάξεο είλαη 34 Δηώλ, γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο, 

θαηάγεηαη από ηελ Λεπθίκκε ηεο Κέξθπξαο. Δξγάδεηαη σο ηδησηηθόο ππάιιεινο ζηελ ΔΠΑ 

Αηηηθήο. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Αθξνδίηε Καλειινπνύινπ θαη παηέξαο δύν κηθξώλ 

θνξηηζηώλ.  

 

Ήδε από καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο ηδέεο ηεο Αξηζηεξάο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην 

καζεηηθό θίλεκα ελάληηα ζηελ εθπαηδεπηηθή αλαδηάξζξσζε. 

 

Με ηελ είζνδό ζην Πνιπηερλείν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο 

θαη εληάζζεηαη ζην πην δπλακηθό ηνπο θνκκάηη ηα ΔΑΑΚ. Δθιέγεηαη πνιιέο θνξέο 

εθπξόζσπνο ζηελ ύγθιεην ηνπ ΔΜΠ θαη ζην Κ ηεο ΔΦΔΔ.  

 

πνπδέο – Δπαγγεικαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

 

Υεκηθόο Μεραληθόο ΔΜΠ, ΓΠΜ «Σερλν-νηθνλνκηθά πζηήκαηα», Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«ειιεληθό ελεξγεηαθό ηζνδύγην θαη πνιηηηθέο 1990-2010»  

 

Έρεη παξαθνινπζήζεη δεθάδεο ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ηνλ 

πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ αζθάιεηα εγθαηαζηάζεσλ θαπζίκσλ. 

 

Έρεη κεγάιε εκπεηξία ζηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκό πεξηβαιινληηθώλ έξγσλ, ζηελ αζθάιεηα 

εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηηκνιόγεζε βηνκεραληθώλ πειαηώλ θπζηθνύ αεξίνπ  

 

Πνιηηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζην ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ Φπζηθνύ Αεξίνπ Αηηηθήο, όπνπ από ην 2008 

εθιέγεηαη ζπλερώο ζην Γ, ζύλεδξνο ζην Δξγαηηθό Κέληξν Αζήλαο θαη ηελ Παλειιήληα 

Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ ζηα Γηπιηζηήξηα θαη ηε Υεκηθή Βηνκεραλία.  

 

Δίλαη κέινο ηεο νκάδαο Δλέξγεηαο ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ 

 

Από ην 2010 εθιέγεηαη ζηελ Αληηπξνζσπία ηνπ ΣΔΔ κε ηελ πζπείξσζε Αξηζηεξώλ 

Μεραληθώλ, ελώ ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα δηεηέιεζε κέινο ηεο Γηνηθνύζα ηνπ ΣΔΔ κε ην ελσηηθό 

αξηζηεξό ζρήκα ησλ παξαηάμεσλ ΑΜ, ΑΔΠ-ΔΜ, ΑΜΑΚ 

 

Δίλαη ηδξπηηθό θαη ελεξγό κέινο ηεο Αλνηρηήο πλέιεπζεο Μεραληθώλ. 

 

 



Οι μητανικοί να γσρίσοσν την πλάτη σε αστούς ποσ τοσς κατέστρευαν 
 
 

Η αλεξγία, ε αλαδνπιεηά, ε εμνλησηηθή θνξνιόγεζε θαη ε θαηάξγεζε ησλ ειάρηζησλ ακνηβώλ 

καο εκπνδίδνπλ λα εξγαζηνύκε κε αμηνπξέπεηα θαη λα ππεξεηήζνπκε ηνλ θνηλσληθό καο 

ξόιν. Καζίζηαηαη αδύλαην λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο ήδε ππέξνγθεο αζθαιηζηηθέο νθεηιέο, 

πνζό κάιινλ ζηελ εμνλησηηθή αύμεζή ηνπο. 

 

60.000 ζπλάδειθνη βξηζθόκαζηε ρσξίο πεξίζαιςε γηα εκάο θαη ηα παηδηά καο, δελ έρνπκε 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, νη νθεηιέο καο ζην ΣΜΔΓΔ πξνζαπμάλνληαη κε ηνθνγιπθηθνύο 

ξπζκνύο.  

 

Δλώ είκαζηε αλήκπνξνη, δπζθεκηδόκαζηε σο κπαηαρηζήδεο.  

Η ζπγθπβέξλεζε ΝΓ-ΠΑΟΚ θαη ηα ελεξγνύκελα ηνπο ζην Τπ. Δξγαζίαο, ζην ΔΣΑΑ θαη ζην 

ΣΜΔΓΔ, αξλνύληαη πεηζκαηηθά λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε. Καηαπαηνύλ 

θάζε έλλνηα ζπληαγκαηηθήο λνκηκόηεηαο θαη δεκνθξαηίαο, επηβάιινπλ λέα αύμεζε εηζθνξώλ 

θαη θαηαζρέζεηο ζηνπο κεραληθνύο. 

 

Πξόθεηηαη γηα ηελ πιήξε εμόλησζή καο, θαη πξέπεη έζησ θαη ηώξα όινη νη ζπλάδειθνη λα 

αληηδξάζνπκε. Να αξλεζνύκε λα πιεξώζνπκε ηηο απμήζεηο ζπιινγηθά θαη νξγαλσκέλα. 

 

Απνδεηθλύεηαη όηη κπνξνύκε. Η ηξηεηήο καηαίσζε ησλ απμήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

θαη ε ρνξήγεζε βηβιηάξηνπ πγείαο γηα ζπλαδέιθνπο κε αζθαιηζηηθέο νθεηιέο θαη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πγείαο, απνηεινύλ κηθξά δείγκαηα ησλ κεγάισλ δπλαηνηήησλ καο, απέλαληη ζε 

ηεξάζηηα εκπόδηα. 

 

Οη πνιηηηθέο ησλ κλεκνλίσλ ζηνπο κεραληθνύο κπνξνύλ λα αθπξσζνύλ ζηελ πξάμε κόλν από 

εκάο ηνπο ίδηνπο, κε θαλέλα άιιν ηξόπν. 

Με ηελ ζπκκεηνρή, ζπλδηακόξθσζε θαη ηε ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηώλ ηεο Αλνηρηήο 

πλέιεπζεο Μεραληθώλ. 

 

Παξάιιεια νη Δπξσεθινγέο ηεο 25 Μάε απνηεινύλ επθαηξία, νη κεραληθνί λα ζηείινπκε έλα 

αηρκεξό πνιηηηθό κήλπκα θαηά ησλ πνιηηηθώλ ηνπ Μλεκνλίνπ θαη όζσλ βνήζεζαλ, 

δηεπθόιπλαλ ή αλέρηεθαλ ηελ θαηαζηξνθή καο. 

 

Η ςήθνο ζηελ ΑΝΣΑΡΤΑ ηζνδπλακεί απνηειεί ηέηνην κήλπκα, ζηήξημεο ζηνπο θνηλσληθνύο 

αγώλεο, αληίζηαζεο ζηνλ θαζηζκό, ζηελ απάζεηα θαη ζηελ καδηθά ζρεδηαζκέλε απώιεηα 

ζπλείδεζεο, Μήλπκα αλαηξνπήο ηεο πγθπβέξλεζεο ακαξά-Βεληδέινπ  

 

ΑΝΣΑΡΤΑ απέλαληη ζηνλ Βξνύηζε, ηνλ ειιηαλάθε, ηελ Λέθθα 

 



ΑΝΣΑΡΤΑ απέλαληη ζηηο 3 παξαηάμεηο πνπ δηνηθνύλ ην ΣΔΔ ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα θαη 

απνδείρζεθαλ θαηώηεξεο ησλ πεξηζηάζεσλ 

 

ΑΝΣΑΡΤΑ γηα θάζε ζπλάδειθν πνπ μεθηηιίδεηαη από ηε γξαθεηνθξαηία ηνπ ΣΜΔΓΔ γηα λα 

πάξεη θάξκαθα γηα ηα παηδηά ηνπ 

 

ΑΝΣΑΡΤΑ γηα θάζε ζπλάδειθν πνπ 40 ρξόληα πιήξσλε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηνπ 

έθιεςαλ ηα απνζεκαηηθά κε ην PSI θαη ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο θαη αθήλεηαη ζηελ ηύρε ηνπ 

πεξηκέλνληαο 15 κήλεο γηα κηα θνπηζνπξεκέλε ζύληαμε 

 

ΑΝΣΑΡΤΑ γηα θάζε απνιπκέλν ρσξίο επίδνκα, γηα θάζε άλεξγν πνπ αλαγθάδεηαη λα 

κεηαλαζηεύζεη, γηα θάζε λέν ζπλάδειθν πνπ δελ γξάθεηαη κεραληθόο επεηδή δελ αληέρεη ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

 

ΑΝΣΑΡΤΑ γηαηί πηζηεύνπκε ζε έλαλ άιιν δξόκν νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο, ρσξίο κλεκόληα, 

ΔΔ, €, ρξένο, εθκεηάιιεπζε 

 

 


