
αυτοί εξοντώνουν τους μηχανικούς 
Συναδέλφισσα  συνάδελφε,

 είμαστε  άνεργοι,  υποαπασχολούμενοι,  κακο-αμειβόμενοι  και  όμως  μας  ζητούν  υποχρεωτικά  να 
καταβάλουμε τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, 

 αν δεν καταβάλλουμε ασφαλιστικές εισφορές μας επιβάλλουν τοκογλυφικές προσαυξήσεις, μας στερούν 
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μας κατάσχουν το σπίτι

 τις ασφαλιστικές εισφορές όχι μόνο δεν τις μειώνουν – όπως θα έπρεπε, αλλά επιχειρούν να τις αυξήσουν, 
ενώ ταυτόχρονα λήστεψαν  τα αποθεματικά του Ταμείου με το PSI και  χαρίζοντας εργοδοτικές εισφορές 

 μετά  από  35  και  πλέον  χρόνια  καταβολής  ασφαλιστικών  εισφορών,  οι  συντάξεις  μειώνονται  και 
καθυστερούν

 ακόμα και αν καταφέρουμε  να σφραγίσουμε το βιβλιάριο υγείας οι παροχές μέσω ΕΟΠΥΥ είναι αστείες

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΟΡΑΤΑ, ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ          ΒΡΟΥΤΣΗΣ      ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ       ΛΕΚΚΑ

Η κυβέρνηση και η τρόϊκα, επέβαλλαν ληστρικές αυξήσεις εισφορών και εξοντωτική φορολογία, διέλυσαν το 
επάγγελμα  του  μηχανικού,  “κούρεψαν”  τα  αποθεματικά,  εκτόξευσαν  την  ανεργία  και  την  αναδουλειά, 
διέλυσαν κατακτήσεις και δικαιώματα που κερδήθηκαν με δεκαετίες αγώνων.

Ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης, νομοθετεί για την ίδρυση και λειτουργία του ΚΕΑΟ, του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών  Οφειλών,  και  μέσω  αυτού  στοχεύει  στην  κατάσχεση  ακινήτων  ή  κινητών  περιουσιακών 
στοιχείων των μηχανικών που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές και στην προσωποκράτηση τους  χωρίς να έχει 
προηγηθεί  δικαστική  διαδικασία. Παράλληλα  προωθεί  την  αύξηση  των  ασφαλιστικών  εισφορών 
ολοκληρώνοντας την καταστροφή για τους μηχανικούς και το Ταμείο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ κ. Σελλιανάκης, παρανομεί ενάντια στη βούληση της πλειοψηφίας του ΔΣ του 
ΕΤΑΑ. Κλειδώνει έξω από τις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ τους εκπροσώπους των φορέων των ασφαλισμένων 
(μηχανικοί,  υγειονομικοί,  νομικοί),  αφαιρώντας  τους  το  δικαίωμα  να  ψηφίσουν  ενάντια  στην  αύξηση  των 
ασφαλιστικών εισφορών και ενάντια στο ΚΕΑΟ. Απειλεί με  ποινικές αστικές και πειθαρχικές  κυρώσεις τους 
εργαζομένους του ΕΤΑΑ που δεν υλοποιούν άμεσα τον καταχρηστικό αντισυνταγματικό και απάνθρωπο  ΚΕΑΟ. 

Η Διευθύντρια εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ, κα. Λέκκα, αγνοεί και αντιτίθεται σε όλες τις αποφάσεις του ΔΣ του 
ΕΤΑΑ και του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ που είναι υπέρ των μηχανικών. Επιχειρεί να στείλει στοιχεία ασφαλισμένων προς 
το ΚΕΑΟ, αρνήθηκε  να θεωρήσει βιβλιάρια υγείας σε βαριές περιπτώσεις ασθενείας.
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