
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ο αγώνας για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα συνεχίζεται! 
Η επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματά μας κλιμακώνεται. Ο αντιασφαλιστικός νόμος – λαιμητόμος 

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφαρμόζεται ήδη και κυριολεκτικά τσακίζει τα δικαιώματα στην κοινωνική 

ασφάλιση, όλων των εργαζόμενων και των εργαζόμενων μηχανικών ειδικότερα. Η εφαρμογή του φέρνει 

δραματική συρρίκνωση των συντάξεων, ακόμα και των υφιστάμενων και νέα κλιμάκωση των 

ασφαλιστικών εισφορών, που κατά περιπτώσεις φθάνει μέχρι και στο διπλασιασμό τους. Οι νέες αυξήσεις 

των εισφορών έρχονται να προστεθούν στις προηγούμενες, αφού η κυβέρνηση μονιμοποίησε όλους τους 

προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους. Ο νόμος προωθεί την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική 

ασφάλιση και ουσιαστικά καταργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της. Πρόκειται για ένα αποτρόπαιο έγκλημα 

που αποδεικνύει πως η «κυβέρνηση της Αριστεράς» επιλέχτηκε και στηρίζεται από το κεφάλαιο για να 

κάνει τη «βρώμικη δουλειά» που δυσκολεύτηκαν να ολοκληρώσουν προηγουμένως αστικά κόμματα χωρίς 

την «κόκκινη προβιά» του ΣΥΡΙΖΑ.  

 

Πάνω από 60% η απώλεια εισοδήματος του μηχανικού για φόρους και 

εισφορές! 

Ο νόμος Κατρούγκαλου ληστεύει το 40% σχεδόν του εισοδήματος μετατρέποντας σε ανασφάλιστους 

δεκάδες χιλιάδες μηχανικούς και εξωθώντας πολλούς στο κλείσιμο των βιβλίων, δηλαδή στο «πέταγμα 

εκτός επαγγέλματος» Αν συνυπολογίσει κανείς ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία, η απώλεια του 

εισοδήματος ξεπερνά το 60%. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι απαιτητές ανά μήνα. Ακόμα και οι 

άνεργοι συνάδελφοι θα πρέπει να πληρώνουν 2800 € τον χρόνο για να έχουν υγειονομική κάλυψη! 

1 στους 2 μηχανικούς ανασφάλιστος – ξεκίνησαν οι κατασχέσεις!  

Το πλαίσιο ασφάλισης που διαμορφώθηκε ήδη πριν την κρίση, έχει οδηγήσει το 50% των 

αυτοασφαλιζόμενων μηχανικών να χρωστάνε στο ταμείο και να μην έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ενώ ήδη 

έχουν ξεκινήσει οι κατασχέσεις λόγω της μεταφοράς στο ΚΕΑΟ των χρεών λόγω ΤΣΜΕΔΕ. Υπό την απειλή 

των κατασχέσεων βρίσκονται πλέον ακόμη και οι μηχανικοί που χρωστούν κάτω από 5.000 €. 

Η κυβερνητική πρόκληση για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» 

Οι εργοδότες προχωρούν σε νέα επίθεση στους μισθούς με τα «χέρια λυμένα», καθώς με το ασφαλιστικό 

«Κατρούγκαλου» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ νομιμοποίησε οριστικά το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) 

ως μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Η κυβέρνηση ως πιστός «υπηρέτης» των εργοδοτών, πέταξε το 

«μπαλάκι» στους εργαζόμενους προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας και δεν 

είναι αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή ότι «δεν είναι ελέφαντες». Την ίδια ώρα οι εργοδότες τρομοκρατούν 

τους εργαζόμενους προκειμένου να αποδεχτούν μειώσεις στους μισθούς τους, είτε μέσω της εφαρμογής 

της ρύθμισης για τα «μπλοκάκια», είτε ζητώντας τους να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι 

«ελεύθεροι επαγγελματίες» και να αναλάβουν το σύνολο του 38% των ασφαλιστικών εισφορών επί του 

μισθού τους. Τα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι με ΔΠΥ  που δηλώθηκαν από τους 

εργοδότες στη ρύθμιση του άρθρου 39 του Ν4387/16 είναι λιγότεροι από 10.000, δηλ. αποτελούν μόνο 

ένα μικρό τμήμα του συνόλου των εργαζόμενων που στην πραγματικότητα εργάζονται με ΔΠΥ. 

Ξεσκεπάστηκε οριστικά η απάτη της κυβέρνησης ότι με το νόμο αυτό «καταπολεμά την ανομία» της 

δουλειάς με το «μπλοκάκι». 

 



Νέο χαράτσι στις εισφορές αυτοαπασχολούμενων ελ. επαγγελματιών - 

εργαζομένων που αμείβονται με «μπλοκάκι»! 
Δεν προλάβαμε καλά – καλά να πληρώσουμε τη «λυπητερή», τα πρώτα ειδοποιητήρια του 2017 με τα 

υπέρογκα χαράτσια του νόμου Κατρούγκαλου, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε νέες αυξήσεις 

εισφορών. Με νέα ρύθμιση αλλάζει τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτοντας  

στο καθαρό εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά, με 

αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται από 20% μέχρι 38% (!!!)….  

Επόμενο βήμα στην εξόντωσή μας είναι και η φορολόγησή τους…  

Η κυβερνητική κοροϊδία της «έκπτωσης» στις εισφορές! 
Είναι προκλητικοί! Επιχειρούν να «θολώσουν τα νερά» και επαναλαμβάνουν την κοροϊδία περί 

«εκπτώσεων», ισχυριζόμενοι ότι «για το 2018, 1η χρονιά που θα εφαρμοστεί η ρύθμιση θα υπάρξει 

έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού και άρα δε θα υπάρξουν απώλειες». Μας κοροϊδεύουν 

κατάμουτρα! Σε πολλές περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνουν λόγω αύξησης της βάσης 

υπολογισμού πολύ πάνω από το 15%, ενώ η «έκπτωση» είναι μόνο για μια χρονιά. Συγχρόνως δεν λένε 

κουβέντα για τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές που ισχύουν ήδη και σπρώχνουν εκτός επαγγέλματος 

χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, ενώ φορτώνουν με τεράστια βάρη τους μισθωτούς. Αν συνυπολογίσουμε 

τη φορολογία εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης, η απώλεια στο 

εισόδημά μας ξεπερνά το 50-75% ανά περίπτωση. Ακόμα και οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι 

καλούνται να πληρώνουν 2800 € τον χρόνο για να έχουν υγειονομική κάλυψη και δικαίωμα σε μια 

σύνταξη «επίδομα πτωχοκομείου». 

Η περιβόητη έκπτωση που έχουν τάχα οι νέοι ασφαλισμένοι κάτω πενταετίας, αποδεικνύεται κοροϊδία 

αφού όπως οι μειωμένες εισφορές θα μετατραπούν σε οφειλή. Η οφειλή θα πρέπει να εξοφληθεί μεταξύ 

6ου και 10ου χρόνου ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα άνω των 18.000€ και από το 6ο έως το 20ο 

έτος ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα κάτω από 18.000 €.  

 

Μοναδικός κερδισμένος το μεγάλο κεφάλαιο 

Η κυβερνητική πολιτική δεν είναι αποτέλεσμα μιας «κακής συνταγής». Τα κυβερνητικά μέτρα είναι 

απόλυτα στοχευμένα στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτικών αφεντικών της κυβέρνησης, 

των μονοπωλιακών ομίλων. Οι διαδοχικές αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων 

δεκαετιών στην Ελλάδα και ο κομβικός 3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ που προώθησε αποφασιστικά την 

ανταποδοτικότητα, αποδεικνύουν πως τα μέτρα δεν είναι τυχαία, δεν είναι προσωρινά. Η 

ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση μεταφράζεται σε μειωμένες εργοδοτικές εισφορές και σε μείωση της 

κρατικής συμμετοχής στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή σε περισσότερα κρατικά κονδύλια για τη 

χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων. Το χτύπημα των αυτοαπασχολούμενων, απόρροια της 

κρίσης, της ασφαλιστικής και φορολογικής επίθεσης που κατατρώει το 60-65% του εισοδήματος, αλλά 

και της προώθησης της «απελευθέρωσης» που εφαρμόζει η κυβέρνηση κατεπειγόντως με πλήθος 

ρυθμίσεων, επιτρέπει στους μονοπωλιακούς ομίλους να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους, οδηγεί σε 

επιτάχυνση της συγκέντρωσης της παραγωγής και ταυτόχρονα παράγει φρέσκο εργατικό δυναμικό 

διαθέσιμο να εργαστεί με λιγότερα χρήματα. Η κυβέρνηση προσεχώς φέρνει νέο γύρο επίθεσης στα 

εργασιακά δικαιώματα, ώστε να διαμορφωθούν οι περιβόητες ευνοϊκές συνθήκες για την καπιταλιστική 

ανάπτυξη. Δεν πρόκειται για καινοφανείς στόχους ή μέτρα, αλλά για την κεντρική επιδίωξη των 

μονοπωλιακών ομίλων, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για μέτρα που κωδικοποιούνται στη στρατηγική της ΕΕ 

και που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. 

Οι τεράστιες ευθύνες του ΤΕΕ 

Πολύχρωμες ηγεσίες του ΤΕΕ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και κυρίαρχες παρατάξεις των διοικήσεων των 

επιστημονικών συλλόγων των μηχανικών, έχουν από κοινού την ευθύνη για το σφαγιασμό των 

ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων! Συμφώνησαν στην κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας. Απέναντι στην 

κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, οι δυνάμεις αυτές, όχι απλά δεν απάντησαν με βάση τα  

προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζόμενων μηχανικών, αλλά οργάνωσαν άσφαιρες κινητοποιήσεις 

περιεχόμενο των οποίων ήταν μια διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση για το επαγγελματικό ιδιωτικό 

ταμείο, το ΤΜΕΔΕ, του οποίου τη διαχείριση θέλουν να αναλάβουν οι ίδιοι. Σήμερα, οι δυνάμεις αυτές, 



με επικεφαλής την ηγεσία του ΤΕΕ, δεν ζητούν ούτε το ελάχιστο, την άμεση κατάργηση του νόμου 

Κατρούγκαλου. Αντίθετα, το ΤΕΕ ζητά περισσότερο μερίδιο απ’ τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ για το νέο 

ταμείο, προβάλλει το αυτόνομο ασφαλιστικό επαγγελματικό ταμείο ως λύση, περιορίζεται να ζητά 

«διευκολύνσεις πληρωμών…με 100 δόσεις» για τις ληστρικές ασφαλιστικές εισφορές, αποδεχόμενο στην 

πράξη το σύνολο των αντιασφαλιστικών νόμων.  

Η απόλυτη στρατηγική τους σύμπλευση με την κυβέρνηση δεν είναι τυχαία. Στην ουσία το ΤΕΕ δεν 

διαφοροποιείται απ’ την κυβέρνηση στον ανταποδοτικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού και συνεπώς στον 

τρόπο καταλογισμού των εισφορών και υπολογισμού των παροχών. Άλλωστε, ο νόμος Κατρούγκαλου 

κινείται στα πλαίσια της απόφασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό που είχε ως 

βασικούς άξονες τη φορολόγηση του εισοδήματος ως μέσου υπολογισμού των εισφορών και τον 

ανταποδοτικό υπολογισμό των συντάξεων. Το ΤΕΕ διαφοροποιείται απ’ την κυβέρνηση υποστηρίζοντας 

πως μέσα στα πλαίσια ενός ανταποδοτικού συστήματος είναι δυνατή μια ευνοϊκότερη σχέση εισφορών 

με παροχές. Το ΤΕΕ όμως συγκαλύπτει πως «τα λεφτά δεν πέφτουν απ’ τον ουρανό». Αν δεν καταβάλλει 

ασφαλιστικές εισφορές το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο, κάποιος πρέπει να το κάνει. Γι’ αυτό και κάθε 

λύση για το ασφαλιστικό είναι στην ουσία της ταξική. Τα βάρη για το ασφαλιστικό θα τα καταβάλλουν 

ΕΙΤΕ οι εργαζόμενοι ΕΙΤΕ το μεγάλο κεφάλαιο και το κράτος του. Η λύση του επαγγελματικού ταμείου 

οδηγεί στην ίδια αβάσταχτη κατάσταση για τους εργαζόμενους, όπως και ο νέος νόμος. 

Άλλωστε, η στρατηγική σύμπλευση του ΤΕΕ με το κράτος, τους μονοπωλιακούς ομίλους, την ΕΕ, δεν είναι 

τυχαία. Είναι απόρροια του χαρακτήρα του ως θεσμικού συμβούλου του κράτους. Γι’ αυτό ο 

3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ, που έφερε ορμητικά την ανταποδοτικότητα στο ταμείο και οδήγησε σε 

δραστική αύξηση των εισφορών, στηρίχθηκε ενεργά απ’ το ΤΕΕ και από όλες τις αστικές δυνάμεις που 

δραστηριοποιούνται στο ΤΕΕ, απ’ τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ που τότε είχε και την προεδρία του. 

Όλοι μαζί στήριξαν και συμμετείχαν ενεργά στις συνεχείς τοποθετήσεις των αποθεματικών των 

ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ στο χρηματιστήριο και στην Τράπεζα Αττικής, στην οποία έχουν «πετάξει» 

800 εκ. ευρώ. Είναι τεράστιες οι ευθύνες όλων των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, των 

τάχα απολίτικων συντεχνιακών σχημάτων, που βρίσκονταν και βρίσκονται στην ηγεσία του ΤΕΕ και των 

επιστημονικών συλλόγων. Όλοι αυτοί στήριξαν διαχρονικά τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ και τις διαδοχικές 

ανακεφαλαιοποιήσεις της Τράπεζας και σήμερα «ποιούνται την νήσσαν». Είναι ώρα να κάνουν οι 

εργαζόμενοι μηχανικοί ταμείο, να σκεφτούν πως όλοι αυτοί μας εξαπατούσαν όλη την  προηγούμενη 

εικοσαετία όταν σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Α-ΤΕΕ και της ΔΕ ΤΕΕ αποφάσιζαν αυξήσεις του 

μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας την ώρα που η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ προειδοποιούσε πως ο δρόμος 

αυτός είναι δρόμος κλοπής και καταστροφής των αποθεματικών του ταμείου.  

Σήμερα, στο ρόλο «ψευτοαντιπολίτευσης» ζητούν «διευκολύνσεις» πληρωμών για τις ληστρικές 

ασφαλιστικές εισφορές, «αποφυγή του αιφνιδιασμού» με την αποστολή των εισφορών για επικουρική και 

εφάπαξ. Χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τις νέες αυξήσεις των εισφορών που φέρνει το 4ο Μνημόνιο, 

ενώ αποδέχονται στην πράξη το σύνολο των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων και 

αναδιαρθρώσεων που πετούν εκτός επαγγέλματος σημαντικό τμήμα των συναδέλφων μας. 

Η διαπραγμάτευση που επιχειρεί να κάνει το ΤΕΕ δεν αφορά τους εργαζόμενους μηχανικούς. Αφορά την 

πολιτικοσυνδικαλιστική ηγεσία του ΤΕΕ που επιδιώκει να ελέγξει το ΤΜΕΔΕ με αρκετά μεγάλη προίκα απ’ 

τα αποθεματικά του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.  

  

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ! 

Ο δικός μας δρόμος βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης! 

Μπροστά στις νέες θυσίες των δικαιωμάτων μας που απαιτεί η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων, 

δικός μας δρόμος είναι η οργάνωση της πάλης στο ασφαλιστικό για αποκλειστικά κρατική καθολική 

κοινωνική ασφάλιση στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας, για την επαναφορά και την υπογραφή 

κλαδικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς για την αναπλήρωση των απωλειών μας.  

 

 



Δεν είμαστε μόνοι μας! 

Η επίθεση, που θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, αφορά το σύνολο των 

εργαζόμενων. Όλοι μαζί βρισκόμαστε στο ίδιο καζάνι. Η ανταποδοτικότητα και η φορολογία, οι ελαστικές 

εργασιακές σχέσεις και η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία 

και ο περιορισμός των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που είναι η επόμενη στάση του αντιλαϊκού 

μονόδρομου της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ΕΕ, αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό. Για 

τους εργαζόμενους μονόδρομος είναι ο συντονισμός της πάλης των μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων 

μηχανικών με το ζωντανό αγωνιστικό κομμάτι του κινήματος που θέτει στο στόχαστρο τον πραγματικό 

αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την ΕΕ που τους στηρίζει, με τον ταξικό πόλο 

του εργατικού κινήματος, με τα ταξικά σωματεία και τις επιτροπές αγώνα, με το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ. 

Οργανώνουμε την πάλη μας, συγκεντρώνουμε νέες δυνάμεις, πολλαπλασιάζουμε τις εστίες αντίστασης 

απέναντι στην πολιτική τους που μας τσακίζει.  

 Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ταξικών 

σωματείων και  επιτροπών αγώνα μ’ αυτόν τον προσανατολισμό!   

Παλεύουμε για: 

 Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου, των εγκυκλίων εφαρμογής του και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ – 
ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ! Πλήρη  αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις – παροχές – αποθεματικά! Πλήρης και 
σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ - Κανονικές προσλήψεις με 
συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Καμία μείωση των αποδοχών. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης 
σχέσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των 
εισφορών απ’ τον εργοδότη.  

 Άμεση και ριζική μείωση των εισφορών! Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους μισθωτούς με "μπλοκάκι" 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 των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις! Καμία 
κατάσχεση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το Ταμείο. 
Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank, με πλήρη κάλυψη του κόστους από το κράτος και μεγάλους 
ομίλους! Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Αποκλειστικά Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για 
όλους στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ– Αποκλειστικά δημόσια και 
δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, ανεξάρτητα από χρέη 
προς το Ταμείο!  

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ! Μείωση των ωρών εργασίας 
(35ωρο, 5νθημερο, 7ωρο). Κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου για τις ΣΣΕ. Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους 
μισθούς για αναπλήρωση των απωλειών μας! 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.  

  

 


