
ΚΑΣΩ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΑΝΣΙΜΕΣΡΑ ΚΤΒΕΡΝΗΗ – ΕΕ – ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ!  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΣΙ ΤΓΧΡΟΝΕ ΑΝΑΓΚΕ ΜΑ! 

ΟΛΟΙ ΣΟ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΠΑΜΕ 

Παρασκευή 7 Απρίλη, 6.30 μ.μ. στην Ομόνοια 

υναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Εργοδότες & κυβέρνηση τρομοκρατούν για να αναλάβουμε το 

βάρος του Ασφαλιστικού 

Με το ασφαλιστικό «Κατρούγκαλου» η κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ νομιμοποιεί 

οριστικά το Δελτίο Παροχής Τπηρεσιών (ΔΠΤ) ως μορφή εξαρτημένης σχέσης 

εργασίας. Η κυβέρνηση ως πιστός «υπηρέτης» των εργοδοτών, μέσω του 

Τπουργείου Εργασίας, πετάει το «μπαλάκι» στους εργαζόμενους προκειμένου να 

αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες». Ζητάει από τον εργαζόμενο να αναγράψει 

στο μηνιαίο ΔΠΤ, που εκδίδει για να πληρωθεί, ότι υπάγεται στη ρύθμιση για τα 

«μπλοκάκια». Όμως, εφόσον 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 και να κάνει υπεύθυνη δήλωση προς τον ΕΥΚΑ. Αποτελεί πρόκληση 

ο κυβερνητικός ισχυρισμός «Πόντιου Πιλάτου» ότι αδυνατεί να χαρακτηρίσει τα 

«μπλοκάκια» ως σταθερή εξαρτημένη σχέση εργασίας και ότι αυτό μπορεί να γίνει 

μέσω της αστικής «δικαιοσύνης». Σο κράτος φορολογεί τους εργαζόμενους με ΔΠΤ 

ως μισθωτούς τα τελευταία χρόνια και έχει διαθέσιμα τα στοιχεία των μισθωτών με 

ΔΠΤ και των εργοδοτών τους, μέσω του φορολογικού μηχανισμού του Τπουργείου 

Οικονομικών.  

Σην ίδια ώρα οι εργοδότες τρομοκρατούν τους εργαζόμενους προκειμένου είτε να 

υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι «ελεύθεροι επαγγελματίες» και επομένως 

δεν υπάγονται στη ρύθμιση για τα «μπλοκάκια», είτε να αποδεχτούν νέες βαριές 

μειώσεις στους μισθούς τους. Όσες εταιρείες κάλυπταν, με τη μορφή επιπλέον 

«πληρωμής», το ΣΜΕΔΕ του εργαζόμενου, επιχειρούν με την εφαρμογή του νόμου 

να διοχετεύσουν το σύνολο της επιβάρυνσης στον εργαζόμενο με αποτέλεσμα 

μειώσεις στους μισθούς ύψους 16,72%. Άλλες εταιρείες επιχειρούν να 

υποχρεώσουν τους εργαζόμενους με ΔΠΤ να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι 

είναι αυτοαπασχολούμενοι. την πράξη τους ζητούν να αποδεχτούν αβάστακτες 

μειώσεις μισθού, να αναλάβουν το σύνολο του 38% των ασφαλιστικών εισφορών επί 

του μισθού τους και επιπλέον να αποποιηθούν το δικαίωμα αποζημίωσης σε 

περίπτωση απόλυσης και άλλα δικαιώματα που απορρέουν από την εξαρτημένη 

εργασία. 

Η ανάπτυξή τους πατάει πάνω στη δυστυχία του λαού 

Κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΣ, ΕΒ ετοιμάζουν νέα επίθεση. Η κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 

παζαρεύει το 4ο μνημόνιο για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων 

καλλιεργώντας ξανά το γνωστό παραμύθι της ανάπτυξης, από την οποία θα είναι 

τάχα ωφελημένοι όλοι και oι όμιλοι και ο λαός. Σα μέτρα που συζητιούνται αφορούν 



μείωση του αφορολόγητου ορίου που θα φέρει νέα δραματική μείωση και των 

χαμηλών εισοδημάτων, νέες μειώσεις στις συντάξεις μέσω της περικοπής της 

«προσωπικής διαφοράς», ενίσχυση της μερικής απασχόλησης και των ελαστικών 

σχέσεων εργασίας, με τον «υποκατώτερο» μισθό, απελευθέρωση των ομαδικών 

απολύσεων για να δοθεί στους μεγάλους ομίλους η δυνατότητα μαζικής 

αντικατάστασης των παλιών με νέους «φθηνότερους» εργαζόμενους, νέες 

ιδιωτικοποιήσεις, τσάκισμα της συνδικαλιστικής δράσης, του δικαιώματος στην 

απεργία, δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών που επιβάλλουν εργασιακό 

καθεστώς ζούγκλας για τους εργαζόμενους, φορολογικό παράδεισο κι άλλα 

προνόμια για το κεφάλαιο. 

Ένα δρόμο έχουμε, μια επιλογή: Αγώνας - Ρήξη - Για την ανατροπή! 

Η πλειοψηφία της ΓΕΕ συνομιλεί απευθείας και συμφωνεί με εκπροσώπους της ΕΕ 

και του ΔΝΣ, του ΕΒ και των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων, για διατήρηση του 

κατώτατου μισθού στα 586 Ευρώ και άλλα εργασιακά θέματα. Δεν έχουμε να 

περιμένουμε τίποτα καλό οι εργαζόμενοι από τις ηγεσίες της ΓΕΕ και της ΑΔΕΔΤ. 

Να πάρουμε την υπόθεση της ζωής μας στα χέρια μας, να οργανώσουμε τον αγώνα 

μας και να παλέψουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας, τα δικαιώματά μας, που 

έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Να 

βαδίσουμε στον ίδιο δρόμο με όσους βασανίζονται από την κυριαρχία των 

μονοπωλίων στις ζωές μας, με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς 

επαγγελματίες, τη φτωχή αγροτιά. Να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία! Η λογική 

της ανάθεσης σε άλλους να μας λύσουν τα προβλήματα δοκιμάστηκε πολλές φορές 

τα τελευταία χρόνια κι έχουμε πικρή πείρα. Παλεύουμε για αποδέσμευση από το 

ΝΑΣΟ και την ΕΕ. Έχει αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο ο ρόλος τους ως 

λυκοσυμμαχίες και δυνάστες των εργαζομένων, των λαών. Σο δίλημμα είναι 

μπροστά μας: ανατροπή ή υποταγή με θυσίες δίχως τέλος; Ανασυντάσσουμε το 

κίνημά μας, χτίζουμε τη συμμαχία μας, ανοίγουμε το δρόμο ο εργαζόμενος λαός να 

πάρει το τιμόνι της εξουσίας. 

Διαδηλώνουμε σε όλη τη χώρα στις 7 Απρίλη, μέρα συνεδρίασης 

του Eurogroup. την Αθήνα 6.30 μ.μ. στην Ομόνοια! Κλιμακώνουμε 

με νέους, πιο δυναμικούς αγώνες! 

 Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου, των εγκυκλίων εφαρμογής του και όλων των αντιασφαλιστικών 

νόμων ΝΔ – ΠΑΟΚ – ΤΡΙΖΑ! Πλήρη  αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις – παροχές – 

αποθεματικά!  

 Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΤ! 

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.  

 Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. Όχι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά 

ταμεία, εφορίες, τράπεζες, κ.λπ. Καμία λαϊκή κατοικία στα χέρια κράτους-τραπεζών. 

 Άμεση και ριζική μείωση των εισφορών! Όχι στα Επαγγελματικά ταμεία!  Όχι στην 

ανταποδοτικότητα, αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση στη 

βάση των σύγχρονων αναγκών μας. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού 

επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, κατάργηση των εισφορών στον κλάδο 

Τγείας!  

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΙΘΩΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

Tηλ.:6946799833, 6977806266, email: epitropes-agwna-texnikwn@dpk.gr 

 


