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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ Μισθωτών & Αυτοαπασχολούμενων Μηχ/κών   

Aπαιτούμε:  

 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –ΕΤΑΑ για ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ THΣ ΕΦΟ-

ΡΙΑΣ! ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις! 

 ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ, αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την 

Τρ.Αττικής! 

 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ και ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ για 

όλους (και για τους μισθωτούς με «μπλοκάκι» και τους αυτοαπασχολούμενους) ανεξάρτητα από χρέη στο Τα-

μείο! 

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην κοινωνική ασφάλιση, κατάργηση 

όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ! 

Δεν χάνουν όλοι απ’ αυτές τις εξελίξεις! Εκτός από τους μεγάλους χαμένους, 

τους μισθωτούς, άνεργους, αυτοαπασχολούμενους και συνταξιούχους μη-

χανικούς, υπάρχουν οι μεγάλοι κερδισμένοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Οι εργοδοτικές εισφορές μειώνο-

νται, οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές μειώνουν τελικά το μισθό μας και σπρώχνουν αντικειμενικά έξω από 

ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς για να δουλέψουν στους ομίλους για ένα κομμάτι ψω-

μί. Ο ίδιος στόχος για φθηνή εργατική δύναμη επιτυγχάνεται με την άμεση πίεση στους μισθούς, με την αντιασφα-

λιστική επίθεση και με την ταχύτατη προώθηση της πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση». Από το ασφαλιστικό 

μέχρι τους μισθούς μας, ο πραγματικός αντίπαλος είναι ίδιος. Οι μονοπωλιακοί όμιλοι και η κερδοφορία τους, το 

κράτος που τους υπηρετεί. Γι’ αυτό σήμερα απαιτείται μια ισχυρή λαϊκή συμμαχία που θα συγκρουστεί σε όλα τα 

μέτωπα με τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων, τις κατευθύνσεις της ΕΕ που τις υπηρετούν, την πολιτική κάθε 

κυβέρνησης εντός των τειχών που θα υλοποιεί τέτοια μέτρα, άσχετα με το αν θα ονομάζεται αριστερή, κεντροαρι-

στερή, δεξιά ή κεντροδεξιά. Καμιά αναμονή για «μαγικές λύσεις» από τα πάνω. Οργανώνουμε την αντεπίθεσή μας, 

σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, ΕΕ-άρχουσα τάξη. Πυκνώνουμε τις γραμμές του ταξικού πόλου στο κίνη-

μα, του ΠΑΜΕ και της ΠΑΣΕΒΕ. Βάζουμε το λιθαράκι μας για την αναγέννηση του κινήματος!  

Την ώρα που δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί πνίγονται απ’ 

τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, μένουν χωρίς 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη, συρρικνώνονται συντάξεις και παροχές, επιχειρούν να ρουφήξουν και την τε-

λευταία σταγόνα του αίματός μας μέσω της εφορίας. 

Είναι τραγελαφική η στάση της ηγεσίας του ΤΕΕ που ενώ συνεχίζει να ληστεύει τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ ακό-

μη και σήμερα νομιμοποιεί τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές του ν.3518/2006, μας καλεί να αγωνιστούμε όλοι 

μαζί  για να μην προχωρήσει η πιστοποίηση οφειλών στην εφορία, βρίσκοντας «βολικούς» για να χρεώσει την ευθύ-

νη τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ και τη Διευθύντρια Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ, αθωώνοντας τον πραγματικό ένοχο, την πολι-

τική ΕΕ-μονοπωλίων την οποία υπηρέτησαν και υπηρετούν με συνέπεια οι ηγεσίες ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ δεκαετίες τώρα. 

Ηγεσία του ΤΕΕ και «αγωνιστές» συνοδοιπόροι της, συνεχίζουν να αποπροσανατολίζουν με στόχους που δεν οδη-

γούν στην παραμικρή ανάκτηση των απωλειών μας τα τελευταία χρόνια. Αιτήματα όπως η καθαίρεση ή παραίτηση 

του προέδρου του ΕΤΑΑ, η κατεύθυνση για αυτοδιοίκητο «ανταποδοτικό και αναδιανεμητικό» ΤΣΜΕΔΕ, η κατεύθυνση 

για τριετή αναστολή της ασφάλισης και άλλα τέτοια, είναι στάχτη στα μάτια μας για να συνεχίζουν αυτοί το ρόλο 

τους. 

Η επίθεση κυβέρνησης – άρχουσας τάξης στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα δεν έχει τελειωμό. Ενώ ήδη περίπου το 

70% των εργαζόμενων μηχανικών δεν μπορεί να αποπληρώσει τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές, η κυβέρ-

νηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική είσπραξη των οφειλών μέσω της εφορίας. Την ίδια ώρα επιχειρεί 

να εισπράξει αναδρομικά και με προσαύξηση τις τεράστιες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν νομο-

θετηθεί ήδη από τον Ιούλη του 2011 και ξεκίνησαν να εισπράτονται από τον Αύγουστο του 2014 (για το 1ο Εξάμηνο 

του 2014). Τη στιγμή που μιλάμε κανείς αυτασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ δε διαθέτει ασφαλιστική -φορολογική ενημε-

ρότητα. Η διαδικασία έξωσης χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων και άνεργων μηχανικών από το επάγγελμα προχωρά 

στην τελική της φάση. 

Νωρίτερα στις 10 Δεκέμβρη, κυβέρνηση και ΤΕΕ- ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισαν να «σπρώξουν» επιπλέον 200 έως 400 εκ. 

ευρώ από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής, ενώ έχουν ήδη 

«τοποθετήσει» σε αυτήν πάνω από 400 εκ. ευρώ.  

Κυβέρνηση –ΤΕΕ –ΤΣΜΕΔΕ είναι προκλητικοί! 

Ο πραγματικός αντίπαλος! 

Δεν θα επιτρέψουμε τη σφαγή μας! 

Διεκδικούμε πίσω τα χαμένα δικαιώματά μας – Παλεύουμε για την κάλυ-

ψη των σύγχρονων αναγκών μας! 


