
ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΣΙΣΑΘΟΤΜΕ ΣΗ 

ΔΙΑΛΤΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΣΩΝ ΜΑ 

Απμθφηςξ πζζηή ζηζξ πξαγκαηηθέο δεζκεύζεηο ηδξ ηαζ ζηα πνιηηηθά αθεληηθά ηεο, ημοξ ιμκμπςθζαημφξ μιίθμοξ, δ 

ηοαένκδζδ ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ πξνωζεί επηζεηηθά ηελ πνιηηηθή ΕΕ-άξρνπζαο ηάμεο, πμο έπμοκ αλάγθε νη κνλνπωιηαθνί 

όκηινη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηάο ηνπο. Σμ πμθοκμιμζπέδζμ πμο ένπεηαζ πνμξ ρήθζζδ θένκεζ λέεο 

αλαηξνπέο ζην αζθαιηζηηθό ιε αολήζεζξ ηςκ μνίςκ ζοκηαλζμδυηδζδξ, ηαζ επζηείκεζ ηδ θνξναθαίκαμε ηωλ ιαϊθώλ 

ζηξωκάηωλ ιμκζιμπμζχκηαξ ημκ ΕΝΦΘΑ ηαζ αλζμπμζχκηαξ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θμνμδζαθοβήξ βζα κα πηοπήζεζ ημοξ 

αοημαπαζπμθμφιεκμοξ. Τελ ίδηα ζηηγκή απαιιάζζνπλ κνλνπωιηαθνύο νκίινπο από αληαπνδνηηθά ηέιε, από ρξέε, 

από πξόζηηκα θαη αλαδξνκηθά, ηνπο ραξίδνπλ εθαηνκκύξηα γηα άιιε κηα θνξά. Είκαζ έκαξ αηυια ηνίημξ ζ’ αοηή ηδκ 

αθοζίδα ηςκ ακηζθασηχκ ιεηαννοειίζεςκ πμο εθανιυγμκηαζ δζαπνμκζηά  ζ’ μθυηθδνδ ηδκ ΕΕ, εκχ  δνμιμθμβμφκηαζ κέα 

επζεεηζηά αήιαηα βζα ημ επυιεκμ δζάζηδια.   

Γζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ ιδπακζημφξ, δ κέα ηοαενκδηζηή επίεεζδ θαηαξγεί αηυια ηαζ αοηή ηδ εθάπζζηδ πνμζςνζκή 

ακαημφθζζδ πμο έδζκε ε δπλαηόηεηα δηεηνύο αιιαγήο αζθαιηζηηθήο θιάζεο (Ν.4336/15) ιε πνμζςνζκή ηαηααμθή 

ιεζςιέκςκ εζζθμνχκ. Όζμζ εκηάπεδηακ ζηδ νφειζζδ πνέπεζ κα πενζιέκμοκ απμεκέλα εηδνπνηεηήξηα γηα ην 2ν εμάκελν 

ηνπ 2015 ηαζ αλαδξνκηθή επηβνιή ηεο δηαθνξάο γηα ην πξώην εμάκελν ην 2015. Η νφειζζδ αοηή θοζζηά δεκ έθοκε 

ηακέκα πνυαθδια, απμηέθεζε απθά «παξεγνξηά ζηνλ άξξωζην», αθμφ εδναίςκε ηζξ ορδθυηενεξ εζζθμνέξ, 

οπμπνεχκμκηαξ ζηδκ ηαηααμθή ηςκ πνεχκ ςξ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ έκηαλδ ζηδ νφειζζδ. Η ηαηάζηαζδ ηςκ ενβαγυιεκςκ 

ιδπακζηχκ, ημ 50% ηςκ μπμίςκ παναιέκμοκ πςνίξ ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ ηαζ ηζκδοκεφμοκ άιεζα ιε 

ηαηαζπέζεζξ, υπζ απθά δεκ αεθηζχκεηαζ, αιιά επηδεηλώλεηαη ζπλερώο. Σδκ ίδζα χνα, δ ακαηεθαθαζμπμίδζδ ηςκ 

ηναπεγχκ απεζθεί ιε ελαΰθςζδ ηα απμεειαηζηά ιαξ πμο ημ ΣΜΕΔΕ έπεζ ημπμεεηήζεζ υθα ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα ζηδκ 

Σνάπεγα Αηηζηήξ, εκχ μζ νοειίζεζξ βζα ηδκ πθήνδ απεθεοεένςζδ ημο επαββέθιαημξ ιέζς ηδξ πζζημπμίδζδξ ηαζ ηςκ 

αθθαβχκ ζηδ κμιμεεζία βζα ηζξ ιεθέηεξ ηαζ ηα ένβα δδιμζίμο ανίζημκηαζ ante portas.  

Τα κέηξα δελ εμαηξνύλ θαλέλαλ! Μαο θαηαδηθάδνπλ ζηε δνπιεηά θαη ηε δωή ρωξίο δηθαηώκαηα γηα ηα θέξδε ηωλ 

επηρεηξεκαηηθώλ νκίιωλ. Γη’ απηό θαη γηα λα έρεη απνηέιεζκα ε πάιε καο πξέπεη λα ζεκαδεύεη ηνλ πξαγκαηηθό 

αληίπαιν, ηνπο κνλνπωιηαθνύο νκίινπο, ηελ άξρνπζα ηάμε, ηελ ΕΕ θαη ην ΝΑΤΟ πνπ ηε ζηεξίδνπλ. 

Κακηά ζπλαίλεζε ζε απηό ην έγθιεκα! Όινη ζην δξόκν, μεζεθωκόο ελάληηα ζην ζθαγηαζκό ηωλ δηθαηωκάηωλ καο! 

Δίκμοιε ιαπδηζηή, ιαγζηή απάκηδζδ ζηδκ ηοαενκδηζηή πνμπαβάκδα υηζ ηα αάναανα ιέηνα έπμοκ ηδ θασηή ζοβηαηάεεζδ! 

Παίνκμοιε ηδκ οπυεεζδ ηδξ οπενάζπζζδξ ηδξ γςήξ ιαξ ζηα δζηά ιαξ πένζα ιέζα απυ ηδ ζοθθμβζηή δνάζδ ηαζ ηδ 

ζοζπείνςζδ ζηα ζςιαηεία ιαξ. Ήδδ, εηαημκηάδεξ ζςιαηεία ακηαπμηνζκυιεκα ζημ ηάθεζια ημο ηαλζημφ πυθμο ημο 

ενβαηζημφ ηζκήιαημξ, ημο ΠΑΜΕ, δίκμοκ ηδκ πνχηδ ιαπδηζηή απάκηδζδ ζηδκ ηοαενκδηζηή επίεεζδ, δζμνβακχκμκηαξ 

ζοθθαθδηήνζα ηδκ Παναζηεοή 16 Οηηχανδ, διένα ρήθζζδξ ημο πμθοκμιμζπεδίμο ηαζ ηδκ Πέιπηδ 22 Οηηχανδ, βζα ηδκ 

μνβάκςζδ πακεθθαδζηήξ απενβίαξ ζηζξ 12 Νμέιανδ. Γη’ απηό θαη ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ηελ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ηεο ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ηνπ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΦΝΙΚΩΝ γηα λα νξγαλώζεη ηε δξάζε ηνπ ζωκαηείνπ καο απέλαληη 

ζηελ επίζεζε θπβέξλεζεο – άξρνπζαο ηάμεο. Οζ ηαζνμί δεκ πενζιέκμοκ. Κνζηήνζμ βζα ηδκ ηάεε ζοκδζηαθζζηζηή δφκαιδ 

είκαζ αηνζαχξ ημ πώο ζηέθεηαη απέλαληη ζηελ αλάγθε νξγάλωζεο ηεο αληεπίζεζεο. δηχκμοιε αηυια ρδθυηενα ηδ 

ζδιαία ηςκ ηαλζηχκ αβχκςκ! 

ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΠΕΜΠΣΗ 15 ΟΚΣΩΒΡΗ 9.30 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΟΛΟΙ ΣΑ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΜΕ  

16 Οκτώβρη 18.30 Ομόνοια και 22 Οκτώβρη 18.30 Ομόνοια 

ΕΑΚ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

(www.dpk.tee.gr, email: esak.mis.texnik@gmail.com, τηλ. 6946799833, 6977806266, 6977219710)  


