ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΕ

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!
Από το 1992 µέχρι σήµερα γνώρισες πάµπολλες κυβερνήσεις και άλλες τόσες
διοικήσεις στο ΤΕΕ. Όλοι τους δεν κουράστηκαν να σε αποκαλούν «ραχοκοκαλιά της
εθνικής οικονοµίας». Τι έκαναν, όµως, για εσένα και τις ανάγκες σου;
•

Με τα φοροληστρικά και αντιασφαλιστικά τους νοµοθετήµατα, σου σφίγγουν καθηµερινά τη
θηλιά γύρω από το λαιµό µέχρι να σε αναγκάσουν να φύγεις από το επάγγελµα.

•

Με την πιστοποίηση και τα διάφορα «µητρώα», σε µετατρέπουν σε φτηνή εργατική δύναµη για
τα µεγάλα γραφεία, εταιρείες και οµίλους, προκειµένου να αποκτήσεις «εµπειρία» και να
ασκήσεις το επάγγελµα – αν καταφέρεις να πληρώσεις και να επιτύχεις στις αλλεπάλληλες
εξετάσεις που σε περιµένουν.

•

Υλοποίησαν χέρι-χέρι την πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του επαγγέλµατος.

•

Ενισχύουν τους µεγάλους οµίλους και κατάργησαν την ελάχιστη αµοιβή σου.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κλιµάκωσε την αντιλαϊκή επίθεση των
προηγούµενων:
Με το νόµο Κατρούγκαλου και τις φοροληστρικές ρυθµίσεις, το πραγµατικό
µηνιάτικο εισόδηµα ενός αυτοαπασχολούµενου µε ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα
10 χιλιάδων € ανέρχεται στο …µυθικό ποσό των 397,29 €!
Αν, για κακή σου τύχη, δεν µπορείς να πληρώσεις, το ΚΕΑΟ σε περιµένει για να σου
πάρει το σπίτι.
Με την κατάργηση των κατώτατων αµοιβών, ελέω «απελευθέρωσης», ένα
ενεργειακό πιστοποιητικό αµείβεται µε το …πριγκηπικό ποσό των 50 €, αλλά για να
γίνεις ενεργειακός επιθεωρητής, θα σου κοστίσει πάνω από 1500 € και ΑΝ τα
καταφέρεις!!!
Μια χούφτα µεγάλοι όµιλοι κερδίζουν αµύθητα ποσά από τα έργα Σ∆ΙΤ και τις
συµβάσεις παραχώρησης, αλλά οι παρατρεχάµενοί τους προσπαθούν να σε
πείσουν ότι «εχθρός» είναι …ο συνάδελφος της διπλανής ειδικότητας που «σου
κλέβει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα»…

Τώρα λένε: «ΚΑΝΕ ΥΠΟΜΟΝΗ, ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ…»
Θυµήσου: είχαµε «ανάπτυξη» όταν ξεκίνησε η επίθεσή ενάντιά σου. Η «ανάπτυξή» τους
οδήγησε στην κρίση και σε έφερε µε την πλάτη στον τοίχο, να υπογράφεις
πιστοποιητικά κτηρίων για να επιβιώσεις. Σήµερα, σου λένε να «βάλεις πλάτη» για να
ξανάρθει πάλι η ανάπτυξη – σου τάζουν µάλιστα ότι θα είναι «δίκαιη». Μόνο µια
«δικαιοσύνη» γνωρίζει το καπιταλιστικό σύστηµα: πιο φτηνή δουλειά για τους
εργαζόµενους για να αυξηθούν τα κέρδη για τους µεγάλους οµίλους! Η ανάκαµψη
των κερδών των µονοπωλίων συµβαδίζει µε την επιδείνωση της δικής σου θέσης.

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ!!!
Κυβερνήσεις κάθε είδους (Ν∆-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και αντίστοιχες αντιπολιτεύσεις,
πολύχρωµες ηγεσίες του ΤΕΕ και κυρίαρχες παρατάξεις έχουν από κοινού την ευθύνη
για το σφαγιασµό των δικαιωµάτων σου!

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Οι συνάδελφοι που συµµετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρέθηκαν
στην πρώτη γραµµή της πάλης για την απόκρουση των αντιλαϊκών νόµων και µέτρων
των κυβερνήσεων του ευρωµονόδροµου. Χωρίς ταλαντεύσεις και «αστερίσκους»,
έδωσαν και δίνουν αταλάντευτα τη µάχη ώστε οι αγώνες µας να στοχεύουν τον
πραγµατικό αντίπαλο, το µεγάλο κεφάλαιο και την ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες που πήραν για
τη συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα σε µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους
συσπείρωσαν εκατοντάδες συναδέλφους σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις,
διαδηλώσεις, άνοιξαν δρόµους στην πάλη του κινήµατος για αλλαγή των συσχετισµών
σε όλα τα επίπεδα.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ»…
…ώστε οι µάχες που µας περιµένουν να δοθούν από καλύτερες θέσεις! Αλλάζοντας
τους συσχετισµούς, ΒΓΕΣ ΕΣΥ Ο Ι∆ΙΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, πρόταξε ΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΣΟΥ
ΑΝΑΓΚΕΣ και όχι τις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου.
•

Κάτω οι αντιασφαλιστικοί – φοροµπηχτικοί νόµοι Ν∆ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ! Πλήρης αποκατάσταση
των απωλειών σε συντάξεις – παροχές – αποθεµατικά!

•

Άµεση και ριζική µείωση των εισφορών! Επίδοµα ανεργίας και για τους αυτοαπασχολούµενους!
Μείωση των οφειλών προς τις τράπεζες σε ποσοστό 30% για ύψος δανείων µέχρι 300.000 € πάγωµα χρεών προς το ΤΣΜΕ∆Ε! Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόµου για τις κατασχέσεις!

•

Άµεση αποδέσµευση του ΤΣΜΕ∆Ε από την Attica Bank, µε πλήρη κάλυψη του κόστους από το
κράτος και µεγάλους οµίλους!

•

Όχι στα Επαγγελµατικά Ταµεία! ∆ηµόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους –
Αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη για όλους, ανεξάρτητα από χρέη προς το Ταµείο!

•

Όχι στην «απελευθέρωση» και την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλµατος! Καµιά µετατόπιση της
«τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόµενο.
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