
αυτοί εξοντώνουν τουσ μθχανικοφσ  
Συναδζλφιςςα  ςυνάδελφε, 

 είμαςτε άνεργοι, υποαπαςχολοφμενοι, κακο-αμειβόμενοι και όμωσ είναι ζτοιμοι να εφαρμόςουν τισ  νζεσ 
υπζρογκεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, που τισ αυξάνουν αναδρομικά (από 1/7/2011) κατά 50-100% ! 

 τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ όχι μόνο δεν τισ μειϊνουν – όπωσ κα ζπρεπε, ενϊ ταυτόχρονα λιςτεψαν  τα 
αποκεματικά του Ταμείου με το PSI και  ςυνεχίηουν να χαρίηουν εργοδοτικζσ ειςφορζσ χάριν «ανάπτυξθσ». 

Η  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΣΑΙ ΑΟΡΑΣΑ, ΕΧΕΙ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ ΣΗ  
Η κυβζρνθςθ και θ τρόϊκα, επζβαλλαν λθςτρικζσ αυξιςεισ ειςφορϊν και εξοντωτικι 
φορολογία, “κοφρεψαν” τα αποκεματικά, εκτόξευςαν τθν ανεργία και τθν αναδουλειά, 
διζλυςαν κατακτιςεισ και δικαιϊματα που κερδικθκαν με δεκαετίεσ αγϊνων και κάκε 
φορά ηθτάνε κι άλλα.  Εν μζςω προεκλογικισ περιόδου ονόμαςαν "χάρτθ εξόδου από το 
Μνθμόνιο και τθν οικονομικι κρίςθ" το νζο μνθμόνιο και “πλεόναςμα” τισ αυξιςεισ 
ειςφορϊν /περικοπζσ μιςκϊν , αφινοντασ τουσ μεγαλοεργολάβουσ ςτο απυρόβλθτο. 

Ο Τπουργόσ Εργαςίασ κ. Βροφτςθσ, με τισ ευλογίεσ Σαμαρά, όπωσ φαίνεται και από τα 
τελευταία κατάπτυςτα ζγγραφα τρομοκράτθςθσ εργαηόμενων ςτο ταμείο και 
αςφαλιςμζνων, δθμιουργεί τετελεςμζνα με  παράτυπεσ διαδικαςίεσ.  Στθν 
προςπάκεια να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ τθσ τρόικα αυξάνει αναδρομικά τισ 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, γράφοντασ ςτα παλιά του παποφτςια τουσ πολφχρονουσ 
αγϊνεσ των μθχανικϊν και τθν αποδεδειγμζνθ αδυναμία καταβολισ των 
υπαρχουςϊν ειςφορϊν. Νομοκετεί τθν ίδρυςθ και λειτουργία του ΚΕΑΟ, του 
Κζντρου Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν, που μζςω αυτοφ ςτοχεφει ςτθν 
κατάςχεςθ ακίνθτθσ ι κινθτισ περιουςίασ των μθχανικϊν, μζςω ενόσ 

καταςκευαςμζνου αςφαλιςτικοφ χρζουσ.  

Ο Πρόεδροσ του Δ του ΕΣΑΑ κ. Σελλιανάκθσ, γνωςτόσ εγκάκετοσ των παραπάνω, 
παρανομεί ενάντια ςτθ βοφλθςθ τθσ πλειοψθφίασ του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Κλειδϊνει ζξω 
από τισ ςυνεδριάςεισ του ΔΣ του ΕΤΑΑ τουσ εκπροςϊπουσ των φορζων των 
αςφαλιςμζνων (μθχανικοί, υγειονομικοί, νομικοί),  ϊςτε να μθν ψθφίςουν ενάντια 
ςτθν αφξθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και ενάντια ςτο ΚΕΑΟ. Απειλεί με ποινικζσ 
αςτικζσ και πεικαρχικζσ κυρϊςεισ τουσ εργαηομζνουσ του ΕΤΑΑ που δεν υλοποιοφν 
άμεςα το καταχρθςτικό αντιςυνταγματικό και απάνκρωπο  ΚΕΑΟ, αποτελεί το μακρφ 
χζρι κυβζρνθςθσ και τρόϊκασ ςτο Ταμείο. 

Η Διευκφντρια ειςφορών του ΣΜΕΔΕ, κα. Λζκκα, όντασ ςε εντεταλμζνθ υπθρεςία, όπωσ 
επιβάλουν τα “νζα ικθ” ςτο δθμόςιο των αξιολογιςεων, των απολφςεων και άλλων 
αντικοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν, αντιτίκεται ςε όλεσ τισ αποφάςεισ του ΔΣ του ΕΤΑΑ και του ΔΣ 
του ΤΣΜΕΔΕ που είναι υπζρ των μθχανικϊν. Επιχειρεί να ςτείλει ςτοιχεία αςφαλιςμζνων προσ 
το ΚΕΑΟ επιςπεφδοντασ τισ παράτυπεσ διαδικαςίεσ που υπαγορεφει θ Κυβζρνθςθ. Με παγερι 
αδιαφορία αρνικθκε  να κεωριςει βιβλιάρια υγείασ ακόμα και ςε βαριζσ περιπτϊςεισ 
αςκενείασ. 

Οι φορείσ των μθχανικών (ΣΕΕ, ςφλλογοι) και το ΣΜΕΔΕ?  

“Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προςμζνουν, ίςωσ, κάποιο κάμα! “? 

 

Με τθ μαηικι ςυμμετοχι μασ και τουσ αγώνεσ μασ ακυρώνουμε τισ απάνκρωπεσ πολιτικζσ 
τουσ 

Οργανωμζνα δεν πλθρώνουμε τισ αυξθμζνεσ ειςφορζσ αν τολμιςουν να τισ εφαρμόςουν 

Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ και τουσ φορείσ των μθχανικών ςε κινθτοποίθςθ ςτα 
γραφεία του ΣΜΕΔΕ πανελλαδικά (ςτθν Ακινα - 2/5 ςτισ 8πμ και 5/5 – 8πμ και 2μμ) 

Σαμείο για τουσ αςφαλιςμζνουσ και όχι για τθν κυβζρνθςθ και τισ τράπεηεσ 

ΑΝΟΙΧΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

http://synelefsimixanikon.espivblogs.net/ 


