
 

Προσυγκέντρωση έξω από το ΚΕΑΟ. 

Πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. 

Κινητοποίηση Μηχανικών για το Ασφαλιστικό 19 Μάρτη 
 

Εκατοντάδες εργαζόμενοι μηχανικοί, διαδήλωσαν την Τετάρτη 19 Μάρτη για τα ασφαλιστικά 

τους δικαιώματα στην κινητοποίηση και στάση εργασίας που καλούσαν οι Επιτροπές Αγώνα 

Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών, το ΣΕΤΗΠ, το ΣΕΕΝ, το Σωματείο 

Μισθωτών Τεχνικών, το ΤΕΕ και άλλοι φορείς. Οι εργαζόμενοι μηχανικοί ξεκίνησαν από τα 

γραφεία του ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) και κατευθύνθηκαν με πορεία 

προς το υπουργείο εργασίας, στην οδό Σταδίου.  

Σχεδόν το 40% των μηχανικών είναι 

ανασφάλιστοι, έχουν τεράστια χρέη 

προς τα ασφαλιστικά ταμεία και 

αντιμετωπίζουν το φάσμα των 

κατασχέσεων μέσα απ’ το ΚΕΑΟ. Οι 

εργαζόμενοι μηχανικοί αναγκάζονται 

να καταβάλλουν υπέρογκες 

ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και 

όταν είναι άνεργοι ή 

υποαπασχολούμενοι, εισφορές που 

καθιερώθηκαν με μια σειρά από 

αντιασφαλιστικά μέτρα και νόμους 
που υλοποιούσαν την αντιασφαλιστική 

πολιτική ΕΕ – άρχουσας τάξης όλη την προηγούμενη περίοδο, αποκορύφωμα των οποίων 

ήταν ο νόμος 3518/2006. Σαν να μην έφθανε αυτό, προωθείται σήμερα νέα αύξηση των 

ασφαλιστικών εισφορών αλλά και η αναγκαστική είσπραξη των χρεών των εργαζόμενων 

μηχανικών μέσα από το ΚΕΑΟ που συγκροτήθηκε πρόσφατα για να εισπράττονται οι εισφορές 

αυτές ως δημόσια έσοδα, με κατασχέσεις και άλλα μέτρα αναγκαστικών εισπράξεων.  

Στην κινητοποίηση καλούσε επίσης το ΤΕΕ και το σχήμα της λεγόμενης «Ανοιχτής Συνέλευσης 

Μηχανικών» που περιορίζουν το περιεχόμενο των διεκδικήσεων τους στην αναβολή της 

επιδείνωσης της κατάστασης και λήψης νέων μέτρων και ταυτόχρονα αποπροσανατολίζουν το 

κίνημα από τον πραγματικό ένοχο της επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζόμενων μηχανικών.  

 

Απ’ την άλλη οι ταξικές δυνάμεις, 

οι Επιτροπές Αγώνα Μηχανικών, 

το ΣΕΤΗΝ και το ΣΕΕΝ, με 

κεντρικό άξονα «Ανατροπή των 

μέτρων ΕΕ-μονοπωλίων», 

διαδήλωσαν απαιτώντας τη 

συνολική κατάργηση των νόμων 

της αντιασφαλιστικής πολιτικής 

η οποία διαχρονικά προωθείται 

την τελευταία 20ετία, με βασικό 

άξονα την ανταποδοτικότητα 

στην κοινωνική ασφάλιση 

αναδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται 

για τυχαία μέτρα, αλλά για μέτρα 

που προωθούνται για να διασφαλιστεί η 

ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών 

ομίλων. Στο μπλοκ κυριάρχησε το σύνθημα  «μείωση των  εισφορών τώρα» και οι ταξικές 

δυνάμεις απαίτησαν, με το σύνθημα «κάτω τα χέρια από τα σπίτια μας», άμεση διακοπή κάθε 

πλειστηριασμού μισθωτού και αυτοαπασχολούμενου για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι 

ταξικές δυνάμεις κατήγγειλαν την άρνηση του υπουργού εργασίας να συναντηθεί με τους 

εκπροσώπους των μηχανικών και έδωσαν νέο αγωνιστικό ραντεβού στην 24ωρη απεργία στις 

9 Απρίλη.  


