
 

1η ΜΑΗ 2017 

Διαδηλώνουμε μαζί με τους εργαζόμενους και τη φτωχή αγροτιά 

Συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση των ταξικών 
σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ  

στις 10.00 π.μ. στο Σύνταγμα  
(προσυγκέντρωση 9.30 πλ. Κάνιγγος) 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι αυτοαπασχολούμενοι 

Η νέα συμφωνία που «έκλεισε» η κυβέρνηση με τους συνεταίρους της σε ΕΕ-ΔΝΤ, φορτώνει νέα βάρη 3,8 δις στις 
πλάτες μας, τσακίζοντας ξανά αφορολόγητο και συντάξεις. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και τα περιβόητα 
αντίμετρα που διαφημίζει, αφού και αυτά αφορούν νέα προνόμια, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις για το μεγάλο 
κεφάλαιο. Δίπλα σε αυτά προορίζει και ορισμένα ψίχουλα για την ακραία φτώχεια, αν και εφόσον επιτευχθούν τα 
ματωμένα πλεονάσματα του 3,5%. Αυτά έχει το θράσος να βαφτίζει φιλολαϊκή πολιτική για να αποσπάσει την 
ανοχή μας στη νέα επίθεση.  

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ 

Η «δίκαιη» ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την οποία συμφωνούν και όλα τα 
κόμματα που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο, χτίζεται πάνω στην ατελείωτη φοροληστεία, στο τσάκισμα μισθών 
συντάξεων, κοινωνικών παροχών, άλλα και στη συρρίκνωση της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
αυτοαπασχολούμενων, που εξασφαλίζουν οι διάφορες αναδιαρθρώσεις. Είναι ανάπτυξη κομμένη και ραμμένη 
στις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, που δεν μας χωρά όλους. 

Κλοπή των 2/3 του εισοδήματος μέσω ασφαλιστικών εισφορών και φορολογίας 

Η κυβέρνηση υλοποιεί την πολιτική του κεφαλαίου και της Ε.Ε. για το ασφαλιστικό, δηλαδή την 
«ανταποδοτικότητα». Επιβάλλει υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους για 
μια πενιχρή σύνταξη, πετσοκόβει τις σημερινές συντάξεις, ενώ απαλλάσσει τους εργοδότες και το κράτος από το 
«κόστος» ασφάλισης. Για το σύνολο των ασφαλισμένων (τυπικά μισθωτούς σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, 
μισθωτούς με «μπλοκάκι» και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες) ισοπεδώνονται οι συντάξεις και οι υπόλοιπες 
παροχές της, μόνο κατ' όνομα, Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς το ποσοστό αναπλήρωσης για 40 χρόνια 
εργασίας διαμορφώνεται στο 42,8%, μειωμένο από 30% έως 40% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. 

Κυβέρνηση –Ε.Ε. –μονοπωλιακοί όμιλοι με την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου (4387/16) 
ληστεύουν το 38% του εισοδήματος μας, μετατρέπουν σε ανασφάλιστους δεκάδες χιλιάδες 
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες ή μας εξωθούν στο κλείσιμο των «βιβλίων», δηλαδή στην έξοδο από το 
επάγγελμα. Αν συνυπολογίσουμε τη φορολογία εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά 
αλληλεγγύης, η απώλεια στο εισόδημά μας ξεπερνά το 60%. Ακόμα και οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι 
καλούνται να πληρώνουν 2800 € τον χρόνο για να έχουν υγειονομική κάλυψη και δικαίωμα σε μια σύνταξη 
«επίδομα πτωχοκομείου». Ενώ η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στο ΚΕΑΟ να προχωρά σε κατασχέσεις ακόμα 
και για ποσά κάτω των 5.000 €. 

Η κυβερνητική κοροϊδία της «έκπτωσης» στις εισφορές 

Τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και μισθωτούς με ΔΠΥ, με τις εισφορές για τους 
2 πρώτους μήνες του 2017 περιλαμβάνουν μόνο τις εισφορές για κύρια σύνταξη (20%), υγεία (6,95%) και υπέρ 
ΟΑΕΔ (10 Ευρώ), ενώ δεν περιλαμβάνουν τις εισφορές για επικουρικό (7%) και εφάπαξ (4%), που ισχύουν από 
1/1/2017 και θα ζητηθούν να πληρωθούν αναδρομικά. Η κυβέρνηση επιχειρεί να «θολώσει τα νερά» για τους 
ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, για να αποδεχτούν χωρίς αντιδράσεις τα νέο ασφαλιστικό χαράτσι του 
38%! Οι περίφημες εκπτώσεις για τα έτη 2017 έως 2020 που διαφημίζει η κυβέρνηση για να κατευνάσει τις 
αντιδράσεις, αποτελούν απώλειες από τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα με βάση την 
ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση. Αντίστοιχα κοροϊδεύει τους νέους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας καθώς οι 
μειωμένες εισφορές μετατρέπονται σε οφειλή που θα απαιτηθεί έντοκα μεταξύ 6

ου
 και 10

ου
 χρόνου ασφάλισης για 

όσους έχουν εισόδημα άνω των 18.000 € και από το 6
ο
 έως το 20

ο
 έτος ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα κάτω 

από 18.000 €. 

 



Τιμούμε την Πρωτομαγιά - Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο! 

Η καπιταλιστική ανάπτυξη που επιδιώκουν μπορεί να θεμελιωθεί μόνο στην άγρια εκμετάλλευση, με τη φθηνή 
δουλειά χωρίς δικαιώματα, την καταστολή των εργατικών - λαϊκών αγώνων, με την καταλήστευση άλλων λαών, 
το αιματηρό ξαναμοίρασμα των ενεργειακών πηγών, των αγορών, των δρόμων μεταφοράς, την αιματηρή 
επαναχάραξη των συνόρων.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μπλέκει τη χώρα πιο βαθιά σε αιματηρούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Έφερε το 
ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με πρόσχημα την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, παίρνει ενεργά μέρος σε 13 ΝΑΤΟικές 
επεμβάσεις από τα Βαλκάνια ως το Κέρας της Αφρικής. Σχεδιάζει την επέκταση των ΝΑΤΟικών βάσεων στη 
χώρα, όπως η Σούδα. Το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας όπως λέει η κυβέρνηση. 
Είναι η δολοφονική μηχανή των ιμπεριαλιστών, δεν αναγνωρίζει σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Όπου 
πήγε το ΝΑΤΟ έσπειρε το θάνατο και την καταστροφή. Η ελληνική κυβέρνηση δίνει 4 δισ. ευρώ, το 2% του ΑΕΠ 
στο ΝΑΤΟ, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκής χώρας, όσο ακριβώς οι αιματηρές περικοπές που συμφώνησε με ΕΕ και 
ΔΝΤ. Δίνει βάσεις, αεροδρόμια και λιμάνια, «γη και ύδωρ» στους φονιάδες των λαών. Συμμετέχει δραστήρια για 
το μοίρασμα των πετρελαίων, του φυσικού αερίου, των αγωγών και δρόμων μεταφοράς ενέργειας, των αγορών 
σε όφελος των συμφερόντων των ελληνικών μονοπωλιακών ομίλων. 

 Καμιά συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Να 
γυρίσουν πίσω πλοία, αεροπλάνα, στρατιωτικές αποστολές. Να μη δοθεί καμία διευκόλυνση, καμιά υποδομή της 
χώρας (λιμάνια, αεροδρόμια κ.α.) ως ορμητήριο για επιθέσεις σε άλλες χώρες. 

 Όχι δαπάνες πολεμικές για το ΝΑΤΟ, αλλά για τις εργατικές, λαϊκές ανάγκες. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο.  

 Όχι στην αλλαγή συνόρων και τις συνθήκες που το κατοχυρώνουν.  

 Όχι στο μίσος των εθνικιστών, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Απομόνωση παντού της ναζιστικής εγκληματικής 
Χρυσής Αυγής.  

 Να κλείσει η βάση της Σούδας. Έξω η Ελλάδα από ΝΑΤΟ και Ε.Ε.. 

ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ! 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ! ΥΨΩΝΟΥΜΕ ΤΕΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ! 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

Η πολύχρονη κρίση και οι πολιτικές των κυβερνήσεων-ΕΕ-ΔΝΤ για να εξασφαλιστεί η ανάκαμψη της κερδοφορίας 
του μεγάλου κεφαλαίου, έχουν αφήσει βαθιά τις πληγές τους σε χιλιάδες από εμάς. Χιλιάδες είναι οι 
καταχρεωμένοι συνάδελφοι, τα λουκέτα, αυτοί που προσπαθούν νύχτα-μέρα να εξασφαλίσουν ένα στοιχειώδες 
εισόδημα για τις βασικές ανάγκες των οικογενειών τους. Ίδια αδιέξοδα βιώνουν καθημερινά και οι εργαζόμενοι, οι 
άνεργοι, η φτωχή αγροτιά. Μαζί ζούμε τις καθημερινές δυσκολίες, μαζί είμαστε στο στόχαστρο αυτής της 
πολιτικής. Κοινό είναι και το συμφέρον μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στον κοινό αντίπαλο, το μεγάλο 
κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντά του, την ΕΕ. 

Η ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣΗ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΖΕΙ 

 Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου, των εγκυκλίων εφαρμογής του και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ–
ΠΑΣΟΚ–ΣΥΡΙΖΑ! Πλήρη αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις – παροχές – αποθεματικά!  

 Άμεση και ριζική μείωση των εισφορών! Επίδομα ανεργίας και για τους αυτοαπασχολούμενους! Μείωση των 
οφειλών προς τις τράπεζες σε ποσοστό 30% για ύψος δανείων μέχρι 300.000 € - πάγωμα χρεών προς το ΤΣΜΕΔΕ! 
Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις! Αφορολόγητο ατομικό 20.000 ευρώ, φόρο 45% στα κέρδη 
του μεγάλου κεφαλαίου.  

 Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους – Αποκλειστικά 
δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, 
ανεξάρτητα από χρέη προς το Ταμείο! 

 Όχι στην «απελευθέρωση» και την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος!  

 Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου δημόσιων/ιδιωτικών έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση 
μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Αξιοπρεπείς αμοιβές για όλους τους μηχανικούς! 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Tηλ.: 6973311630, 6944416678, email: epitropes-agwna-texnikwn@dpk.gr 


