
 

      



 Τώπα όλοι οι επγαζόμενοι και ζςνηαξιούσοι μησανικοί γνωπίζοςμε... 
 ...όηη ε επίζεζε ζηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο: ρξόληα πξηλ, ήηαλ ν λόκνο ηνύθα ηεο ΝΓ, πνπ καο 
ρώξηζε ζε «παιηνύο» θαη «λένπο», αύμεζε ηηο εηζθνξέο θαη πεηζόθνςε γηα πξώηε θνξά ηηο ζπληάμεηο καο. Μεηά, ήηαλ ν λόκνο Ρέππα ηνπ 
ΠΑΟΚ, πνπ καο ήξζε δήζελ σο «ζσηεξία» απέλαληη ζηα ρεηξόηεξα ηνπ Γηαλλίηζε, κείσζε θη άιιν ηηο ζπληάμεηο θαη ζεζκνζέηεζε γηα 
πξώηε θνξά ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελνπνίεζεο ησλ Σακείσλ κε ζπκπίεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνο ηα θάησ. Μόιηο πέξπζη, ςεθίζηεθε ν 
λόκνο 3518/06 γηα ην ΣΜΔΓΔ πνπ: απμάλεη ηηο εηζθνξέο, ζε ζεκείν λα θιέβνπλ έλα κεληάηηθν ην ρξόλν θαη κεηώλεη ηηο ζπληάμεηο ζε 
ζρέζε κε ην ύςνο πνπ εθδίθαζε ην ηΔ. Ννκνζέηεζαλ ηε κείσζε ηεο ζύληαμεο θαηά 900€ θαη κε ζξάζνο ην νλόκαζαλ απηό 
«αύμεζε» θαη «απνθαηάζηαζε ησλ παξαιείςεσλ θαη ησλ αδηθηώλ δεθαεηηώλ»... 
 Καη ηε ζηηγκή πνπ ε αγαλάρηεζε από ην ραξάηζη έθηαλε ζην θαηαθόξπθν, καο πξνέθπςε θαη ην «θεξαζάθη» ζηελ αληηαζθαιηζηηθή 
«ηνύξηα» πνπ καο ζεξβίξνπλ εδώ θαη ηόζα ρξόληα ΔΔ-ΔΒ-ΝΓ-ΠΑΟΚ: ν πξόζθαηνο λόκνο ηεο θπβέξλεζεο (Ν. 3655/08) πνπ έξρεηαη 
λα δώζεη έλα αθόκα ζθιεξό ρηύπεκα ζηε Γεκόζηα Κνηλσληθή Αζθάιηζε κεηώλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο ζπληάμεηο, θαη απμάλνληαο ην 
θαηώηαην όξην ελζήκσλ γηα πγεηνλνκηθή θάιπςε, θαζώο θαη ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ζε επξύηαηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, 
πξνσζεί ηε λέα κεγάιε ιεζηεία ζηα απνζεκαηηθά από ηε κεηαθνξά πόξσλ, βαζηθά από ηα «επγελή» ηακεία, ππέξ ελόο «Δζληθνύ 
Σακείνπ Αιιειεγγύεο Γελεώλ» πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ελ ιεπθώ ε θπβέξλεζε γηα λα κπαιώλεη ηξύπεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη λα 
πξνρσξά ζε λέεο «πξνηθνδνηήζεηο» ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ, ελζσκαηώλεη ζην πιαίζηό ηνπ όιεο ηηο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ 
πξνεγνύκελσλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ ζε ό,ηη αθνξά ηηο εηζθνξέο θαη ηηο παξνρέο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε λα 
ξπζκίδεη κε απιέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο – θπζηθά επί ηα ρείξσ – ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία 
ησλ Σακείσλ. Ήδε ην πξώην δείγκα δόζεθε. Η θπβέξλεζε, ζε κηα «πεξίεξγε» ζπκπαηγλία κε ην Γ ηνπ ΣΜΔΓΔ, επέβαιε ηνλ 
ππνινγηζκό ησλ εηζθνξώλ όισλ ησλ κηζζσηώλ κεραληθώλ ζε 14κελε βάζε θαη επί ησλ κε ζπληάμηκσλ απνδνρώλ αθόκα, γεγνλόο πνπ 
νδεγεί ζε λέα αύμεζή ηνπο. Απηό πξνβιεπόηαλ κέρξη ζήκεξα γηα ηνπο «λένπο» κηζζσηνύο, βάζεη ησλ λόκσλ ηνύθα θαη 3518/06 θαη, 
ηώξα, βάζεη ηνπ λόκνπ Πεηξαιηά (Ν. 3655/08) επεθηείλεηαη θαη ζηνπο «παιηνύο». 

    Την ίδια ζηιγμή ποιορ ωθελείηαι;  
 Φπζηθά, νη εξγνδόηεο θαη ην θξάηνο, αθνύ ήδε κεηώλνληαη νη εξγνδνηηθέο θαη θξαηηθέο εηζθνξέο ζρεδόλ ζην κηζό κε ην 
λ.3518/06. ηνπο 3 από ηνπο 4 ζπληαμηνδνηηθνύο θιάδνπο ηνπ ΣΜΔΓΔ (θαη ηνπ «δηαδόρνπ» ηνπ κεηά ηελ ελνπνίεζε), δελ πξνβιέπεηαη 
θακία θξαηηθή ζπκκεηνρή θαη ζηνπο 2 νύηε θαλ εξγνδνηηθή, ιεηηνπξγνύλ δειαδή ζαλ απηαζθάιηζε!!! Καη βέβαηα νη κέηνρνη ηεο 
Σξάπεδαο Αηηηθήο, ζηελ νπνία βαζηθόο κέηνρνο είλαη ην ΣΜΔΓΔ: ζην Α΄ εμάκελν ηνπ 2007, δειαδή ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
άξρηζε λα εθαξκόδεηαη ν Νόκνο 3518/06, ηα θέξδε ηεο ήηαλ 7,17εθαη. €!!! Σελ ίδηα πεξίνδν, ΣΔΔ θαη ΣΜΔΓΔ επέλδπζαλ άιια 63εθ.€ 
ζηελ ηξάπεδα Αηηηθήο (πέξαλ ησλ 88 εθ. € πνπ επέλδπζαλ ζηελ 7εηία 1997-2003) γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ηξάπεδα ώζηε λα «αληέμεη 
ζηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ ηξαπεδηθώλ νκίισλ» θαη ζηε ζπλέρεηα λα πνπιεζεί σο θεξδνθόξα ζηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο, όπσο 
ζρεδηάδεη άκεζα ε θπβέξλεζε, κε δώξν ζηε «ζπζθεπαζία» ηα απνζεκαηηθά ηνπ ηακείνπ. 

 

 Καλύπηει ηάσα ηιρ ανάγκερ μαρ ηο ζημεπινό ΤΣΜΕΔΕ; 
Λίγν θαηξό πξηλ, νη εγεζίεο ΣΔΔ-ΣΜΔΓΔ έθεξλαλ λέα αλαινγηζηηθή κειέηε, γηα λα καο πνπλ όηη ην «Σακείνλ είλαη κείνλ», γηα λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ επζπγξάκκηζή ηνπο κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. ήκεξα, ζπκήζεθαλ όηη ην ηακείν είλαη «εύξσζην» θαη «πγηέο» θαη 
εθιηπαξνύζαλ γηα «εμαίξεζε» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πξόζθαηνπ λ/ζ πνπ πεξηείρε ηελ πξόβιεςε γηα ελνπνίεζε ηακείσλ!!! 
Καη βέβαηα, θνπβέληα γηα ηα εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα επξώ νθεηιώλ εξγνδνζίαο θαη θξάηνπο πξνο ην ΣΜΔΓΔ. Πξνζπαζνύλ, όρη 
απιά λα «μεραζηεί» νηηδήπνηε ζρεηηθό κε ην αληεξγαηηθό έθηξσκα ηνπ 3518/06 πνπ ζπλδηακόξθσζαλ θαη ππεξαζπίδνληαη, αιιά 
νπζηαζηηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λέα θπβεξλεηηθή επίζεζε γηα ηελ ελνπνίεζε σο όρεκα γηα λα απνζπάζνπλ ηελ απνδνρή ηνπ 
λόκνπ 3618/06. Έηζη, άζθεζαλ ςεπδεπίγξαθε θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε γηαηί πξνρώξεζε ρσξίο δηάινγν θαη λέα αλαινγηζηηθή κειέηε, 
ρσξίο εγγπήζεηο. Σν ΣΜΔΓΔ, ην «ηακείν-πξόηππν» πνπ θαινύζαλ ζε πάιε γηα ηε «ζσηεξία» ηνπ, είλαη: ην ηακείν κε ηε ρακειόηεξε 
θξαηηθή ζπκκεηνρή ζηα απνζεκαηηθά ηνπ (δειαδή ζηελ νπζία ν δεύηεξνο «ππιώλαο» ησλ πξνηάζεσλ Γηαλλίηζε-πξάνπ-Αλαιπηή), ην 
ηακείν κε ηε ρεηξόηεξε ζρέζε εηζθνξώλ-παξνρώλ αλάκεζα ζε όια ηα «κεγάια» ηακεία (όπσο παξαδέρεηαη ε ίδηα ε ΓΔ ηνπ ΣΔΔ), 
έλα Σακείν – Σξάπεδα πνπ ζα θιεζεί άκεζα λα ρξεκαηνδνηήζεη ην λέν θαγνπόηη ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νκίισλ πνπ ηηηινθνξείηαη ΓΙΣ, 
έλα Σακείν - ηδνγαδόξνο πνπ «επελδύεη» ηα απνζεκαηηθά ηνπ ζην θαδίλν ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ θαη ζηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα ησλ 
ηξαπεδηηώλ, εθεί όπνπ ν ηδξώηαο κηαο δσήο ρηιηάδσλ κεραληθώλ κόιηο πνπ αγγίδεη ηα θέξδε ελόο ιεπηνύ δηαπξαγκάηεπζεο...  

Όζν θη αλ «ηδξώλνπλ» θαη παζρίδνπλ λα ην θξύςνπλ πίζσ από θάιπηθνπο «όξθνπο πίζηεο» ζηε δεκόζηα αζθάιηζε (απηνί πνπ 
αγνξάδνπλ «παθέηα κεηνρώλ» ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο), ε πνιηηηθή πνπ εθαξκόδνπλ είλαη κηα: ε πνιηηηθή πνπ έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο Δ.Δ. 



θαη ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβόλαο, ε ινγηθή ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ πνπ ζεκαίλεη: Αύμεζε ησλ εηζθνξώλ, κείσζε ησλ 
παξνρώλ, απαιιαγή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο από ην «πεξηηηό» αζθαιηζηηθό θόζηνο. Όκσο ηώξα νη κάζθεο έρνπλ πέζεη 
θαη γηα όιεο ηηο δπλάκεηο πνπ πξνζππέγξαςαλ (καδί θαη νη ιεγόκελεο «αξηζηεξέο»…πκπαξάηαμε θαη πζπείξσζε) ηελ απόθαζε 
ηεο Aληηπξνζσπείαο ηνπ TEE ηνπ Φιεβάξε ηνπ 2003 δξνκνινγώληαο σο πιαίζην απηή ηε ινγηθή. 
  Οη θπξίαξρεο δπλάκεηο ζην ΣΔΔ (ΠΑΚ, ΓΚΜ, πκπαξάηαμε, ΓΑΠ θιπ.) ηζρπξίδνληαη ππνθξηηηθά όηη ν Ν. 3518/06 πνπ νη ίδηεο 
πξνώζεζαλ θαη ΟΜΟΦΩΝΑ απνδέρηεθαλ, έρεη αδηθίεο! Δίηε ζπκθσλώληαο εμαξρήο, είηε πξνζπνηνύκελεο ζηελ αξρή όηη «δηαθσλνύλ» 
κε ην ηόηε λ/ζ (κεηέπεηηα N.3518/06) θαη δεηώληαο λα επαλέιζεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο απόθαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ ηνπ 
2003 (δειαδή ίδην θαη ρεηξόηεξν) ζηε ζπλέρεηα, είλαη ζπλέλνρεο! Απέξξηςαλ ην αίηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ λόκνπ, όηαλ πιένλ είρε 
ςεθηζηεί, πηνζεηώληαο σο «αηηήκαηα» αλώδπλεο αιιαγέο πνπ αθήλνπλ αλαιινίσηε ηελ νπζία ηνπ! Χύλνπλ θξνθνδείιηα δάθξπα γηα 
ηηο δπζβάζηαρηεο εηζθνξέο πνπ καο θόξησζαλ. Γηα λα θξύςνπλ ηηο πειώξηεο επζύλεο ηνπο, πξνζπαζνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 
απηαπάηε γηα «δηόξζσζε» ηνπ λόκνπ, γηα «ζεηηθέο απνζαθελίζεηο» ζε «γθξίδεο δώλεο» ηνπ θαη άιια ηέηνηα θαηδξά. Γηα λα πεξάζεη πην 
εύθνια απηή ε απαηειή θαξακέια, εθεπξίζθνληαη δηάθνξα «επηρεηξήκαηα»: πξώηα, πξνζπάζεζαλ λα καο δηράζνπλ ζε εξγαδόκελνπο 
θαη ζπληαμηνύρνπο κε ην ςεπηνδίιεκκα «κείσζε εηζθνξώλ ή αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ», δεηώληαο, δειαδή, από εκάο λα δηαιέμνπκε 
πνηνη ζα ζπζηαζηνύλ πξώηνη θαη πνηνη αξγόηεξα! Κη όηαλ απηή ηνπο ε πξνζπάζεηα έπεζε ζην θελό, θάιεζαλ εξγαδόκελνπο, 
απηναπαζρνινύκελνπο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα βαδίζνπλ «ελσκέλνη» θαηά ηεο ελνπνίεζεο ηνπ ΣΜΔΓΔ κε ηα άιια ηακεία 
επηζηεκόλσλ, ρσξίο λα ζίγνπλ ηελ θαηεύζπλζε ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο πνπ κεηαθέξεη ηα βάξε απ΄ ηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο 
ζηηο πιάηεο ηνπ εξγαδόκελνπ κεραληθνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ κέζα ζην 2008 ελάληηα ζην λ/ζ 
(θαη λπλ λόκν) Πεηξαιηά, δηεθδίθεζαλ κόλν ηελ «απηνηέιεηα» ηνπ ΣΜΔΓΔ, γηα λα θξαηήζνπλ ηνλ πξνλνκηαθό ξόιν ηνπ δηαρεηξηζηή απηήο 
ηεο πνιηηηθήο. Βέβαηα, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ, άθεζαλ ηηο «αγσληζηηθέο θνξώλεο». Σώξα ζεηξά έρνπλ ηα δηθαζηήξηα θαη, κέζσ 
απηώλ, ην παδάξη κε ηελ θπβέξλεζε, γηα «ζεηηθέο ηξνπνινγίεο» πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιύηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζηε Γηνίθεζε ηνπ 
Δληαίνπ Σακείνπ, ζηε δηαρείξηζε απνζεκαηηθώλ θαη εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, ζην ηδόγν ηνπ Σακείνπ-Σξάπεδα. Αιιά θαη ε λόζα εγεζία ηεο 
ΔΣΑΜΔΓΔ δελ πάεη πίζσ. Με θαηάπηπζην πξόζθαην έγγξαθό ηεο δεηά ζηελ νπζία λα εθαξκνζηεί ν λόκνο Πεηξαιηά κε 
«αληάιιαγκα» λα δνζεί σο επίδνκα ζηνπο λπλ ζπληαμηνύρνπο, πνζό ίζν κε κηα κεληαία ζύληαμε (!). Με απηά ηα ςίρνπια, ιεο θαη νη 
ζπληαμηνύρνη είλαη επαίηεο, ζεσξεί ε λόζα εγεζία ηεο ΔΣΑΜΔΓΔ όηη «εμνθιείηαη» ε ιεζηεία ησλ 900 € ην κήλα ηνπιάρηζηνλ ζηηο 
ζπληάμεηο καο; Η θαηξαθύια δελ έρεη ηέινο... 

      Να καηαπγηθούν όλοι οι ανηιαζθαλιζηικοί νόμοι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. 
Αποκλειζηικά δημόζια καθολική κοινωνική αζθάλιζη. 

  Η δξάζε θαη ε ζηάζε καο, ππήξμε όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ν ΑΛΛΟ ΠΟΛΟ ζην θίλεκα ησλ εξγαδόκελσλ θαη 
ζπληαμηνύρσλ κεραληθώλ γηα ηελ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΟΤΗ ηεο αληηιατθήο επίζεζεο ζην αζθαιηζηηθό, ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 
ζηηο αλαδηαξζξώζεηο θιπ. Πξσηνζηαηήζακε ζηελ ελεκέξσζε θαη θηλεηνπνίεζε γηα ηελ απόζπξζε ηνπ λ.3518/06 γηα ην ΣΜΔΓΔ 
θαη ζπλερίδνπκε ηνλ αγώλα γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Βξεζήθακε ζηηο πξώηεο γξακκέο ησλ θαηαιήςεσλ ζην ΣΜΔΓΔ, ζηελ 
θηλεηνπνίεζε έμσ από ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο, ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 2008 κε ζπλνιηθό πιαίζην δηεθδίθεζεο γηα ην 
αζθαιηζηηθό, ελάληηα ζηε ινγηθή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, γηα απνθιεηζηηθά δεκόζηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη θαηάξγεζε όισλ 
ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ ΝΓ-ΠΑΟΚ. Καινύκε θάζε ζπλάδειθηζζα/ιθν ζπληαμηνύρν θαη εξγαδόκελν κεραληθό λα 
δπλακώζεη κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ, ηνπο αγώλεο ελάληηα ζηελ αληηαζθαιηζηηθή πνιηηηθή ζπλνιηθά θη όρη κνλάρα ελάληηα 
ζε κηα έθθξαζή ηεο (λόκν Πεηξαιηά). Να δπλακώζεη ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο ηνπ θνξείο κε ζπζπείξσζε γύξσ από ηηο ζέζεηο θαη 
πξσηνβνπιίεο ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο πληαμηνύρσλ ΣΜΔΓΔ» θαη ηνπ «πληνληζηηθνύ ησλ Κιαδηθώλ Δπηηξνπώλ Αγώλα γηα ην 
Αζθαιηζηηθό». Μόλν έηζη ζα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη πξννπηηθή, ζα είλαη δπλαηό λα απνκνλσζνύλ νη θπβεξλεηηθνί «ειηγκνί» θαη ηα 
«παδάξηα» ησλ εγεζηώλ ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ θαη ΣΔΔ θαη ν αγώλαο ζα θέξεη απνηειέζκαηα. Οη ζηηγκέο είλαη θξίζηκεο θαη ε ώξα ηεο 
επζύλεο, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο, έρεη ζεκάλεη... 
 

Κοινόρ ο αγώναρ επγαζομένων και ζςνηαξιούσων. Παλεύοςμε για: 
 Καηάξγεζε ηνπ N.3518/2006 γηα ην ΤΣΜΔΓΔ, ηνπ πξόζθαηνπ N. 3655/2008 θαη όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ ΝΓ θαη ΠΑΣΟΚ. 

Απνθιεηζηηθά Γεκόζηα, Καζνιηθή θαη Υπνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη δσξεάλ, πςεινύ επηπέδνπ Υγεία θαη 
Πξόλνηα.. Γηαρσξηζκό ηεο Υγείαο θαη Πξόλνηαο από ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. 

 Απόδνζε ησλ νθεηιώλ θξάηνπο θαη εξγνδνζίαο θαη ησλ απσιεηώλ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ από ην 1950 σο ζήκεξα. Άκεζε απνδέζκεπζε από ηελ 
Τξάπεδα Αηηηθήο θαη ην Φξεκαηηζηήξην.  

 Σύληαμε κεηά από 30 ρξόληα δνπιεηάο (άλδξεο 60, γπλαίθεο 55), ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνύ, 5 ρξόληα λσξίηεξα γηα ηα Βαξέα θαη 
Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα. 

 Μεηαηόπηζε ηνπ θπξίνπ βάξνπο ησλ εηζθνξώλ ζηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πιήξνπο απαιιαγήο ηνπ κηζζσηνύ 
κεραληθνύ από εηζθνξέο. Άκεζε θαη γελλαία κείσζε ησλ εηζθνξώλ, έθπησζε 50% γηα ηνπο λένπο θάησ 5εηίαο. Πιήξεο θάιπςε ησλ 
ζηξαηεπκέλσλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη εξεπλεηώλ από ηελ Πνιηηεία. Οη εηζθνξέο ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ λα 
θαζνξηζζνύλ ζηε βάζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 2/3 απ΄ ην θξάηνο θαη ηνπ 1/3 από ηνλ αζθαιηζκέλν. Άκεζε αλαγλώξηζε ησλ εξγνδνηηθώλ 
ππνρξεώζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ ακείβνληαη κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ θαη παξέρνπλ ζηελ νπζία 
εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο. 
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