
Να οργανώσουμε την αντεπίθεση!  

8 Δεκέμβρη κλείνουμε τα γραφεία 

μας! Συμμετέχουμε στις απεργιακές 

κινητοποιήσεις! 

Έρχονται τα χειρότερα με το μανδύα της «δίκαιης» 

ανάπτυξης  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κλιμακώνει την 

αντιλαϊκή επίθεση των προηγούμενων. 

Με τα φοροληστρικά και αντιασφαλιστικά 

νομοθετήματα, μας σφίγγουν καθημερινά τη θηλιά 

γύρω από το λαιμό μέχρι να μας αναγκάσουν να 

φύγουμε από το επάγγελμα. Με το νόμο 

Κατρούγκαλου και τις φοροληστρικές ρυθμίσεις, το 

πραγματικό μηνιάτικο εισόδημα ενός 

αυτοαπασχολούμενου με ετήσιο φορολογητέο 

εισόδημα 10 χιλιάδων € ανέρχεται στο …μυθικό 

ποσό των 397,29 €! Για τους συνάδελφους που δεν 

μπορεί να πληρώσουν, το ΚΕΑΟ τους περιμένει για 

να τους πάρει το σπίτι. 

Ο νόμος λαιμητόμος για το ασφαλιστικό του 
Κατρούγκαλου φέρνει νέες απώλειες για τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους 
με «μπλοκάκι». Αν συνυπολογίσει κανείς 
ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία,  η 
απώλεια του εισοδήματος ξεπερνά το 60%. 
Ακόμα και οι άνεργοι, ασφαλισμένοι σε ΤΣΜΕΔΕ ή 
ΟΑΕΕ καλούνται να πληρώσουν εισφορές 2.830 
ευρώ ετησίως, για να εξασφαλίσουν υγειονομική 
κάλυψη. Την ώρα που μεγάλος αριθμός 
συναδέλφων χρωστάει τις ασφαλιστικές εισφορές 
και στερείται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
ζητούνται και τα αναδρομικά από τις αυξημένες 
εισφορές που δεν είχαν αποδοθεί από το 2011. 
Επιπλέον, δρομολογούνται κατασχέσεις 
λογαριασμών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων 
μέσω του ΚΕΑΟ. 

Όλες οι κυβερνήσεις υλοποίησαν χέρι-χέρι την 

πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του 

επαγγέλματος. Με την πιστοποίηση και τα διάφορα 

«μητρώα», μας μετατρέπουν σε φτηνή εργατική 

δύναμη για τα μεγάλα γραφεία, εταιρείες και 

ομίλους, προκειμένου να αποκτήσουμε «εμπειρία» 

και να ασκήσουμε το επάγγελμα – αν καταφέρουμε 

να πληρώσουμε και να επιτύχουμε στις 

αλλεπάλληλες εξετάσεις που μας περιμένουν. Με 

την κατάργηση των κατώτατων αμοιβών, ελέω 

«απελευθέρωσης», ένα ενεργειακό πιστοποιητικό 

αμείβεται με το …πριγκηπικό ποσό των 50 €, αλλά 

για να γίνει κάποιος ενεργειακός επιθεωρητής, θα 

του κοστίσει πάνω από 1500 € και ΑΝ τα 

καταφέρει!!! Με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις 

η κυβέρνηση έφερε νέα επίθεση στα 

επαγγελματικά μας δικαιώματα. 

Μια χούφτα μεγάλοι όμιλοι κερδίζουν αμύθητα 

ποσά από τα έργα ΣΔΙΤ και τις συμβάσεις 

παραχώρησης, αλλά οι παρατρεχάμενοί τους 

προσπαθούν να μας πείσουν ότι «εχθρός» είναι …ο 

συνάδελφος της διπλανής ειδικότητας που «μας 

κλέβει τα επαγγελματικά δικαιώματα»…Με τις 

πρόσφατες ρυθμίσεις στη χωροταξία και τις 

χρήσεις γης επιταχύνεται η συγκέντρωση των 

έργων στα χέρια μιας χούφτας ομίλων. 

Κυβέρνηση και άρχουσα τάξη, προετοιμάζουν 
νέο γύρο αβάσταχτων αντιλαϊκών μέτρων που 
«τσακίζουν» τα δικαιώματά μας στο βωμό της 
κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αξιοποιώντας τη 
δεύτερη αξιολόγηση και τις «πιέσεις» των 
δανειστών, επιχειρεί να υλοποιήσει πάγιες 
απαιτήσεις των ομίλων, του ΣΕΒ, του ΣΤΕΑΤ και 
των υπόλοιπων εργοδοτικών οργανώσεων.   



Η επίθεση στα δικαιώματα μας δεν είναι τυχαία. 
Υπηρετεί την ανάγκη των μονοπωλιακών ομίλων 
να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα τους με 
φθηνή εργατική δύναμη και νέα πεδία 
κερδοφορίας. Γι’ αυτό και προωθείται απ’ όλες τις 

αστικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως απόχρωσης  
Γι΄αυτό και προωθείται σ’ ολόκληρη την ΕΕ και δεν 
πρόκειται να σταματήσει  με την αλλαγή 
κυβέρνησης, ή αν η οικονομία «περάσει» σε 
ανάπτυξη. 

Απεργιακός ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! 
Είναι πια  φανερό, απ’ την ίδια μας την πείρα, πως 
οποιαδήποτε προσμονή μιας θετικής αλλαγής της 
κατάστασης «απ’ τα πάνω» είναι αυταπάτη. Η 
επίθεση δεν θα σταματήσει από μόνη της, αν δεν 
την αντιμετωπίσουμε εμείς οι ίδιοι.  

Μοναδικός τρόπος που διαθέτουμε για να 
απαντήσουμε στη συγκροτημένη επίθεση του 
αντίπαλου, είναι η οργάνωση της δικής μας πάλης, 
η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την πολιτική 
ΕΕ-κυβέρνησης-άρχουσας τάξης σ’ όλους τους 
κλάδους. 

Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ο μόνος 
δρόμος που απομένει είναι αυτός του 
ανυποχώρητου συλλογικού αγώνα. Επιλέγουμε το 
δρόμο της αντίστασης, της κοινής δράσης και της 
συμμαχίας με το ταξικό κίνημα των εργαζόμενων. 
Χτίζουμε βήμα - βήμα τη δική μας συμμαχία 
απέναντι στο μαύρο μέτωπο κυβέρνησης, ΕΕ-ΔΝΤ, 
μονοπωλίων.  

Κλιμακώνουμε την αντιπαράθεση 
συμμετέχοντας μαζικά στην απεργιακή 
συγκέντρωση στις 8 Δεκέμβρη. 

Στις 8 Δεκέμβρη κλείνουμε τα γραφεία μας!  

Συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και της 

ΠΑΣΕΒΕ στις 10.30 π.μ. στην Ομόνοια! 

Επιστρέφουμε ως απαράδεκτα τα πορίσματά τους, τις συμφωνίες τους. Απαιτούμε δικαιώματα στην εργασία 

και τη ζωή, με βάση την εποχή μας – τον 21ο αιώνα, τις ανάγκες μας! 

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών - φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ!  

 Άμεση δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όχι στα επαγγελματικά ταμεία. Όχι στην ανταποδοτικότητα στην 
κοινωνική ασφάλιση. Αποκλειστικά δημόσια, καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στη βάση των σύγχρονων 
αναγκών μας. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία-πρόνοια με κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. Έξω τα 
Ταμεία από το χρηματιστήριο, έξω το ΤΣΜΕΔΕ από Τρ. Αττικής και Εθνική. Πλήρης κάλυψη των απωλειών των 
αποθεματικών από το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο. Σύνταξη μετά από 30 χρόνια δουλειάς (στα 60 για τους άνδρες και 
στα 55 για τις γυναίκες). Καμιά νέα περικοπή στις συντάξεις και αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων 
στο ύψος που ήταν το 2009. Επαναφορά 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης. 

 Όχι στην «απελευθέρωση» και την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος! Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ενιαία 
ανώτατη εκπαίδευση με ένα πτυχίο 5ετούς διάρκειας ανά ειδικότητα μηχανικού. Αντίσταση στις επιταγές της ΕΕ για την 
παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ 
που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την 
εργοδοσία στον εργαζόμενο. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών 
που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, 
ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). 

 Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους αυτοαπασχολούμενους) για όσο διαρκεί η ανεργία. Ο χρόνος ανεργίας να 
υπολογίζεται ως χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για τους άνεργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πάγωμα των χρεών προς τις τράπεζες – δημόσιο – 
ΤΣΜΕΔΕ, των τιμολογίων των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ) για τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους όσο διαρκεί 
η κρίση. Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις. Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας - επαγγελματικής 
στέγης για μισθωτούς και φτωχούς αυτοαπασχολούμενους. Μείωση των οφειλών προς τις τράπεζες σε ποσοστό 30% για 
ύψος δανείων μέχρι 300.000€ -αντίστοιχη μείωση των χρεών προς ΤΣΜΕΔΕ/ΟΑΕΕ!  



 Να μπει φρένο στη φοροληστεία των εργαζομένων. Να πληρώσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. 
Αφορολόγητο όριο ατομικό 20.000€ και επιπλέον 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, φόρος 45% στους 
μονοπωλιακούς ομίλους.  

 Προστασία της μητρότητας. Άδεια κυήσεως, τοκετού, γαλουχίας και φροντίδας των νεογέννητων, με πλήρεις αποδοχές 
και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ), και για τις αυτοαπασχολούμενες. 
Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους ανάπηρους. 
Επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες. 

 
www.dpk.tee.gr, Tηλ.:6944416678, 6945296350, email: aytoap.mixan@gmail.com 

http://www.dpk.tee.gr/

