
 

 

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι  

    μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι 

Η «μεταμνημονιακή Ελλάδα» της «δίκαιης ανάπτυξης» του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν περιλαμβάνει ανάκτηση των 

απωλειών και ανακούφιση για τον εργαζόμενο λαό, αλλά προϋποθέτει νέα κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης 

με βάση τα μνημόνια επιτήρησης της ΕΕ. Τα νέα βάρβαρα μέτρα που επισφράγισε, με την 4η αξιολόγηση η 

κυβέρνηση, ύψους 18,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2022, έρχονται να προστεθούν σε όλα τα προηγούμενα και αφο-

ρούν ακριβώς τη «μεταμνημονιακή» περίοδο. 

 Η προώθηση της πολιτικής ΕΕ - άρχουσας τάξης για 

την “απελευθέρωση” του επαγγέλματος του μηχανι-

κού μέσω της αλλαγής θεσμικού πλαισίου που προω-

θεί το ΤΕΕ σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ, για την πιστοποίηση δραστηριοτήτων και την 

αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος, μετατρέπει το 

δίπλωμα σε απλό εισιτήριο για ένα ατέλειωτο 

«γαϊτανάκι» σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων δοκι-

μασιών, όπως η «τεκμηριωμένη» από τους εργοδότες 

εμπειρία και η μέχρι τότε παραμονή στη βαθμίδα 

«δόκιμου μηχανικού». Λίγοι «εκλεκτοί» ως στελέχη 

εταιρειών θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα, ενώ 

οι υπόλοιποι μετατρέπονται σε φτηνή, ευέλικτη επισ-

τημονική εργατική δύναμη. Οι μεγάλες εταιρείες θα 

διαθέτουν το σύνολο των πιστοποιήσεων, ενώ η με-

γάλη μάζα των μηχανικών θα εργάζονται ως φτηνοί 

και ανειδίκευτοι με μισθούς εξαθλίωσης. 

 Με τη νομοθεσία για τα έργα και τις μελέτες, την 

κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, τα νέα ενιαία 

Μητρώα Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων κ.ά., όλη η 

δουλειά συγκεντρώνεται στα χέρια μιας χούφτας 

μεγάλων ομίλων, ενώ για μας προβλέπεται το κυνήγι 

πιστοποιητικών (ταυτότητας κτηρίων, ενεργειακών 

κ.λπ.) για «τρεις κι εξήντα», ενώ ποινικοποιείται το 

επάγγελμα .  

 Ο μισθός μας που ξεκινάει από τον κατώτατο των 

586 ευρώ μικτά συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ 

για το «μπλοκάκι», για δουλειά χωρίς ωράριο και απ-

λήρωτη δουλειά τα Σαββατοκύριακα, υποχρεωτικές 

μεταθέσεις σε έργα εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδας 

χωρίς αποζημίωση, ατομικές συμβάσεις με βάση το 

αγγλικό δίκαιο, απαράδεκτες εργοδοτικές αξιώσεις 

για υπογραφή κειμένων που επιβάλλουν την εθελον-

τική παραίτηση από συνδικαλιστικές – πολιτικές ελε-

υθερίες και δικαιώματα. 

 Στο Δημόσιο οι, μόνιμα πλέον, συρρικνωμένοι μισθοί 

συμβαδίζουν με την τεράστια επέκταση των ελαστι-

κών εργασιακών σχέσεων και την αξιολόγηση ως 

εργαλείο για απολύσεις, μισθολογική καθήλωση και 

πειθάρχηση όποιου αντιστέκεται στην ιδιωτικοποίηση 

και στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις του αστικού 

κράτους.  

Σταθερές είναι η ένταση, η κατεύθυνση της  

επίθεσης, αλλά και οι συνέπειες που βιώνουμε: 

Δεν συμβιβαζόμαστε! Οργανώνουμε την αντεπίθεση με τη σημαία των αναγκών μας, μέσα από τον συλ-

λογικό αγώνα και την ενίσχυση της δικής μας κοινωνικής συμμαχίας, με τα ταξικά σωματεία και τις ε-

νώσεις των αυτοαπασχολούμενων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ!  

Σας καλούμε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις και την οργάνωση του αγώνα μας  

την Πέμπτη 28 Ιούνη, στις 7.00 μ.μ., στο Αμφ. του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα) 

 Από το 1993 μέχρι σήμερα, πληρώνουμε πάνω από 

4πλάσιες εισφορές για μια σύνταξη λιγότερη από το μισό 

της παλιάς σύνταξης. Ο ΕΦΚΑ ληστεύει μέχρι και το 38% 

του εισοδήματός μας. Σε συνδυασμό με τη ληστρική 

άμεση φορολογία, η συνολική ληστεία ξεπερνά τα 2/3 του 

εισοδήματός, μας μετατρέπει σε ανασφάλιστους και μας 

ωθεί στην έξοδο από το επάγγελμα. Η αλλαγή στη βάση 

υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, για το 2018, 

αθροίζοντας στο καθαρό εισόδημα τις ασφαλιστικές εισ-

φορές που πληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά, αυξάνει 

εκ νέου τις εισφορές μέχρι 38% σε σχέση με αυτές του 

2017. Για φέτος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ολοκληρώνει 

το «ρεσάλτο» καλώντας μας να πληρώσουμε αναδρομικές 

αυξήσεις για το 2012 με την τιμωρία της στέρησης ιατρο-

φαρμακευτικής περίθαλψης!  

 Το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, αφού «νομιμοποίησε» ο-

ριστικά την ευέλικτη εργασία με το Μπλοκάκι, έφερε νέες 

απώλειες, καθώς οι εργοδότες αρνήθηκαν να αναλάβουν 

τη συμμετοχή τους (21% του μισθού) στην ασφάλιση, και 

μετακύλησαν στις πλάτες μας την εργοδοτική εισφορά. 

Χρησιμοποιούν απολύσεις και τρομοκρατία για όποιον 

αντιστέκεται στην επιβολή της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. 

Διαρκείς περικοπές μισθών και επιδομάτων, πολύμηνες 

καθυστερήσεις στην καταβολή τους. Άρνηση πληρωμής 

αποζημιώσεων για τα μπλοκάκια. Δίωξη της μητρότητας 

για τις γυναίκες εργαζόμενες με ΔΠΥ.  

 Η απειλή της κατάσχεσης κρέμεται σαν Δαμόκλειος Σπάθη 

πάνω από το κεφάλι μας, καθώς ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί 

πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο, την ώρα που το 

80% των αυτοασφαλιζόμενων μηχανικών χρωστάνε στο 

ταμείο και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη.  

 Η αποσύνδεση «ασφάλισης-ιδιότητας» δίνει τη 

«δυνατότητα» στον άνεργο, εφόσον «κλείσει βιβλία», να 

απαλλαχτεί από νέες ασφαλιστικές εισφορές και να παρα-

μένει ανασφάλιστος χωρίς δικαίωμα σε Υγεία – Πρόνοια – 

Σύνταξη, όντας μέλος του ΤΕΕ, διατηρώντας ακέραια τα 

χρέη προς πρώην ΤΣΜΕΔΕ–ΕΤΑΑ. Ο άνεργος – υποαπασ-

χολούμενος, χωρίς φορολογική & ασφαλιστική ενημερότη-

τα, θα έχει τη «δυνατότητα» να εργάζεται «μαύρα» για 

λογαριασμό εταιρειών ή θα υποχρεώνεται να ανοιγοκλεί-

νει βιβλία στην εφορία για να εισπράξει την αμοιβή του. 

Δεν μας φτάνουν 3 ζωές(!) για να πάρουμε σύνταξη πάνω 

από την κατώτατη - επίδομα φτώχειας που σήμερα ανέρ-

χεται σε 380 ευρώ. Χιλιάδες νέοι συνάδελφοι είναι 

άνεργοι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή ξενιτεύονται για να 

επιβιώσουν. 
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