
Οι αναλυτικές μας θέσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας: http://www.dpk.tee.gr 

Επικοινωνία: email: dpkmix01@gmail.com, τηλ.: 6946799833, 6977806266  

Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών & Αυτοαπασχολούμενων  

Μηχανικών - Τεχνικών 

Ο αγώνας ενάντια στην κλιμάκωση της επίθεσης μπορεί να έχει αποτελέσματα μόνο αν δοθεί με μια ισχυρή λαϊκή 

συμμαχία με όλα τα θύματα αυτής της πολιτικής. Η επίθεση στα δικαιώματά μας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμε-

νους μηχανικούς. Αφορά συνολικά την εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Για να έχουμε συνέπεια και 

αποτελεσματικότητα στην πάλη μας, για να πετύχουμε ακόμα και άμεσες κατακτήσεις, πρέπει να σημαδέψουμε τον 

πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, την 

πολιτική της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση.   

Με αφετηρία την άμεση κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, την ακύρωση της βεβαίωσης των 

ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία, την κατάργηση της απόφασης για αυξήσεις και την άμεση 

δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανεξάρτητα 

από τα χρέη προς τα ταμεία, ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας απέναντι στο σύνολο της αντιασφαλιστικής επίθε-

σης. 

Μαζικά, οργανωμένα, μέσα από τα σωματεία μας, δεν θα επιτρέψουμε κανέναν πλειστηριασμό για χρέη προς την 

εφορία ή προς τις τράπεζες. Μαζί με όλους τους εργαζόμενους, με την πρωτοκαθεδρία των ταξικών σωματείων, σε 

συντονισμό με το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ, διεκδικούμε τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, 

οργανώνουμε την πάλη μας.  

Συνεχίζουμε τον αγώνα απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο! 

Η νέα επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση θίγει και αφορά όλους τους εργαζόμενους! Έχει στόχο τις συντάξεις, την Α-

σφάλιση, την Υγεία - την περίθαλψη, την πρόνοια για τα εργατικά ατυχήματα. Ταυτόχρονα ετοιμάζουν γενική επίθεση 

στα επιδόματα ανεργίας, στέγης – κατοικίας, στις συντάξεις και στα επιδόματα αναπηρίας. Μας σπρώχνουν στην 

ιδιωτική ασφάλιση. 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΝΗ  

6.00 μ.μ. ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, προσυγκέντρωση 5.30 μ.μ. πλατεία Εθν.Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) 

Εάν πιστέψουμε στη δύναμή μας μπορούμε να 

σταματήσουμε την αντιασφαλιστική θύελλα 

Οι αντιδραστικές παρεμβάσεις των μονοπωλίων και της κυβέρνησης στο 

Ασφαλιστικό δεν έχουν τελειωμό! 

Την ίδια ώρα από εμάς ζητούν θυσίες διαρκείας: 
 Παραμένουμε ανασφάλιστοι και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τουλάχιστον οι μισοί ασφαλισμένοι του 

ΤΣΜΕΔΕ. 

 Απειλούν τα σπίτια μας και όποιο περιουσιακό στοιχείο μας έχει απομείνει, με κατασχέσεις μέσω του ΚΕΑΟ. 

 Αυξάνουν τις ασφαλιστικές μας εισφορές για τους αυτoαπασχολούμενους και τους μισθωτούς με Μπλοκάκι. 

 Μειώνουν ξανά τις συντάξεις. Οι επικουρικές συντάξεις μειώνονται από τον Ιούλιο. Έρχονται νέες μειώσεις στις κύ-

ριες από το 2015 και στο βάθος νέος γύρος «μεταρρύθμισης» με νέες συγχωνεύσεις ταμείων... 

Δίνουν τα πάντα για τους επιχειρηματικούς ομίλους: 
 Μείωσαν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, για να τους ελαφρύνουν από ένα ακόμη «εργατικό κό-

στος». 

 Κατάργησαν τους λεγόμενους κοινωνικούς πόρους του ΤΣΜΕΔΕ για να απαλλάξουν τους επιχειρηματικούς ομί-

λους από ένα ακόμη «περιττό κόστος» - εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα. 

 Κούρεψαν σχεδόν στο μισό τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, όπως και όλων των ασφαλιστικών ταμείων, με το PSI για 

«να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία». 

 Ολοκλήρωσαν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ύψους 400 εκ. Ευρώ) της Τράπεζας Αττικής μέσα στο 2013 με 

νέα ληστεία των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ. Σήμερα επίκειται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και παραχώρηση 

του ιδρώτα μας στον τραπεζικό τζόγο υπό την αιγίδα νέου «στρατηγικού επενδυτή». 

http://www.dpk.tee.gr

