
ΚΑΤΩ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ! 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ! 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Παρασκευή 7 Απρίλη, 6.30 μ.μ. στην Ομόνοια 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί -τεχνικοί,  

Δίνουμε συνέχεια στους αγώνες μας. Κλιμακώνουμε την πάλη μας ενάντια στην επίθεση της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και της Ε.Ε. Καταγγέλλουμε το παραμύθι της διαπραγμάτευσης που 
κάνει η κυβέρνηση.  
Από τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες της σημερινής και των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, μόνοι κερδισμένοι είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι 
εφοπλιστές. Χαμένοι βγήκαμε εμείς, οι εργαζόμενοι και oλα τα λαϊκά στρώματα. 

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 €. 



Η ανάπτυξή τους πατάει πάνω στη δυστυχία του λαού 

Κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ, ΣΕΒ ετοιμάζουν νέα επίθεση.Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 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.  

Έχουμε πια πείρα από το παραμύθι της δήθεν ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που επαγγέλλεται η 

κυβέρνηση και στηρίζουν συνδικαλιστικές ηγεσίες όπως του ΤΕΕ και των επιστημονικών 

συλλόγων. Στην ανάπτυξη που σχεδιάζουν και προετοιμάζουν δεν χωράει η πλειοψηφία των 

αυτοαπασχολούμενων μηχανικών που συντρίβονται κάτω από τα βάρη του ασφαλιστικού, της 

φορολογίας, των διαδοχικών ρυθμίσεων για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και την 

πιστοποίηση των τεχνικών δραστηριοτήτων που συγκεντρώνουν ολόκληρη την πίτα στα χέρια 

των ομίλων. Θέλουν ανάπτυξη για τους λίγους, για την αύξηση των κερδών των μονοπωλιακών 

ομίλων σε βάρος μας. 

Το ΤΕΕ κάνει «υπεύθυνη αντιπολίτευση» καθώς συμφωνεί με την ανταποδοτικότητα στην 
ασφάλιση. Προσποιείται ότι «διαπραγματεύεται» για λογαριασμό μας με επιστολές στην 
κυβέρνηση για ανακούφιση «σε 100 δόσεις», με προσφυγές στο ΣτΕ για «αντισυνταγματικότητα» 
του Νόμου. «Διεκδικεί» την ίδρυση ιδιωτικού επαγγελματικού Ταμείου, του οποίου τη διαχείριση 
θα αναλάβει, παίρνοντας προίκα από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ. Καμιά αστική κυβέρνηση δεν 
θα μας επιστρέψει τα δικαιώματά μας, τους μισθούς και τις συντάξεις μας.  

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

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. 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 ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 
Έχει αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο ο ρόλος τους ως λυκοσυμμαχίες και δυνάστες των 
εργαζομένων, των λαών. Το 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, μαζί με τους εργαζόμενους, με το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ. Στην 

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 – 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.  

 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 Υγείας!  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 


