
Information Technology Solutions 
Κυβέρνηση, άρχουσα τάξη και «κουαρτέτο» των δανειστών, προετοιμάζουν νέο γύρο επίθεσης με σειρά αντιλαϊκών μέτρων που 
«τσακίζουν» τα δικαιώματά μας στο βωμό της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Νέα μέτρα που αφορούν τα εργασιακά και συνδι-
καλιστικά μας δικαιώματα, την εκτεταμένη φοροληστεία και το κατέβασμα του αφορολόγητου σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, νέες αντιλαϊ-
κές συμφωνίες για μετά το 2018, στην παγίωση των αιματοβαμμένων "πρωτογενών πλεονασμάτων". Όλα αυτά αποτελούν 
«προαπαιτούμενα» για την «ανάπτυξη», την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Χτίζουν τη μελλοντική 
ανάκαμψη των κερδών τους πάνω στα συντρίμμια των λαϊκών κατακτήσεων. Ότι αξίωσαν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοεργολά-

βοι, οι εργοδότες κάθε κλάδου τα προηγούμενα χρόνια, έγιναν μνημόνια!  

Δεν θα γίνουμε θεατές στην εξαθλίωσή μας! 

Ο νέος νόμος 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!  

Πάνω από 60% η απώ-

λεια εισοδήματος του 

μηχανικού για φόρους 

και εισφορές! 

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

μενων 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 €, καθώς με πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικής ασφάλισης 
καταργείται η σχετική διάταξη που προέβλεπε ότι οφειλές μέχρι αυτού του ύψους 
δεν μεταβιβάζονται στο ΚΕΑΟ. Με τη νέα απόφαση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
δίνει τη δυνατότητα στο ΚΕΑΟ να προχωρά σε αναγκαστικές πράξεις είσπραξης 
(π.χ. κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών), ακόμα και για μικροποσά, τα οποία 
δεν μπόρεσαν να πληρώσουν άμεσα ή να βάλουν σε ρύθμιση χιλιάδες μηχανικοί.  

1 στους 2 μηχανι-

κούς ανασφάλισ-

τος – ξεκίνησαν οι 

κατασχέσεις!  

Η περιβόητη έκπτωση που 
θα έχουν τάχα οι νέοι 
ασφαλισμένοι κάτω 

πενταετίας, αποδεικνύεται 
κοροϊδία αφού όπως προ-

κύπτει από τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ οι μει-
ωμένες εισφορές θα μετατραπούν σε οφειλή. Η 
οφειλή θα πρέπει να εξοφληθεί μεταξύ 6ου και 
10ου χρόνου ασφάλισης για όσους έχουν εισόδη-
μα άνω των 18.000€ και από το 6ο έως το 20ο 
έτος ασφάλισης για όσους έχουν εισόδημα κάτω 
από 18.000 €.  

Νέοι ασφαλισ-

μένοι κάτω 

πενταετίας 

Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι 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. Παραδίδει τους εργαζόμενους με 
«μπλοκάκι» ως «πρόβατα επί σφαγή» στους εργοδότες. Όποιος γνωρίζει την κατάσταση στη «γαλέρα» 

των κατασκευαστικών ομίλων, των υπόλοιπων μελετητικών εταιρειών και εταιρειών παροχής τεχνικών υπηρεσιών όπου εργάζονται 
μισθωτοί τεχνικοί με ΔΠΥ, «ζει στο πετσί» του την εργοδοτική τρομοκρατία που ασκείται τις τελευταίες εβδομάδες. Η κυβέρνηση, με 
τις δυο κατάπτυστες εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, νομιμοποιεί οριστικά το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) ως 
μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας, αντί να την απαγορεύσει πλήρως και να υποχρεώσει τους εργοδότες να προχωρήσουν 
σε προσλήψεις των εργαζόμενων με «μπλοκάκι» με πλήρη διασφάλιση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων τους. Είναι τόσο προκλητικοί που αναφέρουν στην τελευταία εγκύκλιο ότι η συγκαλυμμένη εξαρτημένη εργασία με 
«μπλοκάκι» είναι παράνομη και στη συνέχεια στην ίδια εγκύκλιο δίνουν οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου για αυτή τη μορφή εργα-
σίας! Η κυβέρνηση προσπαθεί με την τελευταία εγκύκλιο να θολώσει τα νερά πως τάχα “υπαναχωρεί”, αλλά και να δώσει πολύτιμο 
χρόνο στις επιχειρήσεις, που για ένα δίμηνο δεν θα κληθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Η κυβέρνηση πετάει το 
«μπαλάκι» στους εργαζόμενους προκειμένου να αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες». Ζητάει από τον εργαζόμενο να αναγράψει 
στο μηνιαίο ΔΠΥ, που εκδίδει για να πληρωθεί, ότι υπάγεται στη ρύθμιση για τα «μπλοκάκια». Όμως, εάν ο εργοδότης αρνηθεί να 
αναγνωρίσει την εξαρτημένη εργασία και να υποβάλει ΑΠΔ, δηλαδή να αποδεχτεί την υποχρέωση πληρωμής ασφαλιστικών 
εισφορών, τότε ο ίδιος ο εργαζόμενος υποχρεώνεται να αποδείξει ότι είναι μισθωτός(!!!). Κάποιοι εργοδότες πιέζουν τους 
εργαζόμενους να υπογράψουν ότι δεν υπάγονται στη ρύθμιση για τα μπλοκάκια και προσπαθούν να τους πείσουν να δηλώ-
σουν «ελεύθεροι επαγγελματίες» προκειμένου δήθεν να «ωφεληθούν» από την έκπτωση των εξόδων από το εισόδημά τους, 
πληρώνοντας λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές και χαμηλότερη φορολογία. Η εργοδοσία αποσιωπά την βαριά επιβάρυνση που 
έχει η φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών (π.χ. παρακράτηση φόρου 100% από το 2017, ανυπαρξία αφορολόγητου), ενώ αυτό 

που επιδιώκει στην ουσία είναι οι εργαζόμενοι να απεμπολήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την εξαρτημένη σχέση εργασίας.  

Η κυβερνητική πρόκλη-

ση για τα «μπλοκάκια» 

κλιμακώνεται 

Τα ειδοποιητήρια που εκδόθηκαν από τον ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τους μισθωτούς με 
ΔΠΥ, με τις εισφορές για τους 2 πρώτους μήνες του 2017 περιλαμβάνουν τις εισφορές μόνο για κύρια σύντα-
ξη (20%), υγεία (6,95%) και την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 Ευρώ), ενώ δεν περιλαμβάνουν κρατήσεις για 

επικουρικό και εφάπαξ. Η κυβέρνηση επιχειρεί να «θολώσει τα νερά» για τους ασφαλισμένους του πρώ-
ην ΕΤΑΑ, προκειμένου να αποδεχτούν χωρίς αντιδράσεις τα νέα χαράτσια της τάξης του 38%! Το επικουρι-

κό (7%) και το εφάπαξ (4%), ισχύουν από 1/1/2017 και θα ζητηθούν να πληρωθούν αναδρομικά! Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα 
αναδρομικά του πρώην ΤΣΜΕΔΕ τα οποία θα μας ζητήσουν να πληρώσουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Οι περίφημες εκπτώσεις 
για τα έτη 2017 έως 2020 που επινόησε η κυβέρνηση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις, αποτελούν απώλειες από τα μελλοντικά 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα με βάση την ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση. Ταυτόχρονα, με βάση τις δηλώσεις Πετρόπουλου, που 
δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, τα ειδοποιητήρια αυτά ισχύουν και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι», καθώς οι κυβερνητικές ρυθμί-

σεις για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών επί του ΔΠΥ, θα ισχύσουν σε επόμενη φάση. 

Η κοροϊδία της 

«έκπτωσης» στις 

εισφορές 



ΤΕΕ –επιστημονικοί φορείς στηρίζουν την «ανταποδοτικότητα»  

Κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης και αντίστοιχες αντιπολιτεύσεις, πολύχρωμες ηγεσίες του ΤΕΕ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και 
κυρίαρχες παρατάξεις που βρίσκονται διαχρονικά στην ηγεσία των επιστημονικών συλλόγων των μηχανικών, μοιράζονται την 
ευθύνη για το σφαγιασμό των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων! Η στρατηγική σύμπλευση του ΤΕΕ με το κράτος, τους ομί-
λους, την ΕΕ, δεν είναι τυχαία. Είναι απόρροια του χαρακτήρα του ως θεσμικού συμβούλου του κράτους. Γι’ αυτό άλλωστε 
και ο 3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ που έφερε την ανταποδοτικότητα στο ταμείο και οδήγησε σε δραστική αύξηση των εισφορών στη-
ρίχθηκε ενεργά απ’ το ΤΕΕ, όπως και οι συνεχείς τοποθετήσεις των αποθεματικών στο χρηματιστήριο και στην Τράπεζα Αττικής, 
στην οποία «πετάχτηκαν» 800 εκ. ευρώ. Απέναντι στην κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, οι δυνάμεις ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΑΣΟΚ στην ηγεσία του ΤΕΕ όχι απλά δεν απάντησαν  με βάση τα  προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζόμενων μηχανικών, 
αλλά οργάνωσαν άσφαιρες κινητοποιήσεις για να διαπραγματευτούν με την κυβέρνηση το επαγγελματικό ταμείο, το ΤΜΕΔΕ, του 
οποίου τη διαχείριση θα αναλάβουν οι ίδιοι. Σήμερα, η ηγεσία του ΤΕΕ, ενώ χιλιάδες μηχανικοί είναι ανασφάλιστοι, οι εργα-
ζόμενοι με ΔΠΥ και οι αυταπασχολούμενοι στο στόχαστρο, δε ζητά ούτε το ελάχιστο, την άμεση κατάργηση του νόμου 
Κατρούγκαλου. Αντίθετα ζητά μεγαλύτερο μερίδιο απ’ τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ για το νέο ταμείο, προβάλλει το 
«αυτόνομο» ιδιωτικό επαγγελματικό ταμείο ως λύση. Στο ρόλο «ψευτοαντιπολίτευσης» ζητά «διευκολύνσεις πληρωμών…με 100 

δόσεις» για τις ληστρικές ασφαλιστικές εισφορές, αποδεχόμενο στην πράξη το σύνολο των αντιασφαλιστικών νόμων. 

Όλοι στο δρόμο! Απαιτούμε δικαιώματα στην εργασία και τη 

ζωή, με βάση την εποχή μας – τον 21
ο

 αιώνα, τις ανάγκες μας! 

Καμιά αστική κυβέρνηση δε θα μας επιστρέψει τα δικαιώματά μας, τους μισθούς και τις συντάξεις μας. Μπροστά στις νέες θυσί-
ες που απαιτεί η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων, δικός μας δρόμος είναι η οργάνωση της πάλης για το σύνολο των δικαι-
ωμάτων μας. Δε συμβιβάζεται η κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας με την καπιταλιστική ανάπτυξη και τα κέρδη του κεφαλαί-

ου. Μονόδρομος είναι ο κοινός μας βηματισμός με τις ταξικές δυνάμεις στο κίνημα, με το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ.  

Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, την Τρίτη 21 Φλεβάρη, 

στις 6.30 μ.μ., στην Ομόνοια. 

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα από 

άλλους επιστημονικούς κλάδους που πλήττει το νέο ασφαλιστικό. 

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. Άμεσα, σε περίπτωση 

«διαφοράς» μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου με ΔΠΥ, να υποχρεούται ο εργοδότης στην καταβολή των εισφορών του.  

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 πρώ-
της 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 Επαγγελμα-
τικά 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 μισθο-
ύς για αναπλήρωση των απωλειών μας! Να μπει φρένο στη φοροληστεία των εργαζομένων. Να πληρώσουν οι βιομήχα-
νοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. Αφορολόγητο όριο ατομικό 20.000 € και επιπλέον 5.000€ για κάθε προστατευόμενο 

μέλος, φόρος 45% στους μονοπωλιακούς ομίλους.  

Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών και  

Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών – Τεχνικών 

Tηλ. 6946799833, 6977806266, http://www.dpk.tee.gr, email: epitropes-agwna-texnikwn@dpk.gr 


