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Εδώ και 6 χρόνια οι μηχανικοί και όλος ο λαός βιώνουμε μια χωρίς προηγούμενο αντεργατική-αντιλαϊκή
επιδρομή σε δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών, που για τους περισσότερους συναδέλφους μηχανικούς έχει πάρει
πλέον χαρακτήρα επαγγελματικής εξόντωσης.
Η ανεργία, η εποχιακή απασχόληση, η μερική απασχόληση και η ανασφάλιστη εργασία έχουν γίνει καθεστώς.
Οι 6 στους 10 συναδέλφους μηχανικούς αδυνατούν να πληρώσουν τις δυσβάσταχτες εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ και έχουν
κάνει παύση πληρωμών προς το ταμείο, και καθώς περνάει ο καιρός τα χρέη τους συσσωρεύονται και γιγαντώνονται.
Πολλοί συνάδελφοι ξεγράφονται από το ΤΕΕ για να γλυτώσουν από τις δυσβάσταχτες εισφορές, ενώ την ίδια στιγμή,
πολλοί νέοι συνάδελφοι που παίρνουν πτυχίο δεν εγγράφονται καθόλου στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί γνωρίζουν ότι
λόγω της γενικευμένης ανεργίας και των ελαστικών σχέσεων εργασίας, δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές
τους, και τα χρέη τους θα συσσωρεύονται.
Οι αυτοαπασχολούμενοι κλείνουν ο ένας μετά τον άλλο τα γραφεία τους φορτωμένοι χρέη και υποχρεώσεις.
Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα βιώνουν την εργοδοτική αυθαιρεσία στον έπακρο, στο έδαφος της κατάργησης των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Οι μηχανικοί του δημοσίου υφίστανται τη μία
μείωση μισθού μετά την άλλη υπό την απειλή της διαθεσιμότητας – απόλυσης.
Η καταστροφική πολιτική που επέβαλλαν στο λαό τα τελευταία 6 χρόνια, όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις
(ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, κτλ), σε στενή συνεργασία με την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του 25% της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, που αποτελεί
μεγαλύτερη οικονομική συρρίκνωση και από αυτή που βίωσαν πολλές χώρες κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι
παρατάξεις των κομμάτων αυτών (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, κτλ) στο κεντρικό ΤΕΕ και στο Τμήμα Ανατολικής Στερεάς,
στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν τις μνημονικές κυβερνήσεις και όλα τα καταστροφικά για τους μηχανικούς και το
λαό Μνημόνια. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος των μηχανικών έχουν ήδη οδηγηθεί στην ανεργία και την
εξαθλίωση, στην έξοδο από το επάγγελμα και στη μετανάστευση.
Τα Μνημόνια είναι η σύγχρονη αντιδραστική, αντεργατική, αντιλαϊκή και αντιδημοκρατική αναδιάρθρωση του
παγκόσμιου και ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Είναι η προσπάθεια της άρχουσας τάξης, των βιομηχάνων, των
εφοπλιστών, των τραπεζιτών και του πολιτικού τους προσωπικού, να φορτώσουν τα αδιέξοδα του παγκόσμιου
καπιταλισμού και τις επιπτώσεις της παγκόσμιας δομικής καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης στους οικονομικά
ασθενέστερους, στους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους αυτοαπασχολούμενους.
Στα πλαίσια της εφαρμογής των Μνημονίων, και στο όνομα της διάσωσης του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έγινε η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους μισθωτούς, η κατάργηση των ελάχιστων
αμοιβών για τους αυτοαπασχολούμενους, η εξωφρενική αύξηση των εισφορών στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, η κατάργηση του
αφορολόγητου, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών, η επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ, και το ετήσιο χαράτσι
του «τέλους επιτηδεύματος». Όσο συνέβαιναν αυτά, το κεντρικό ΤΕΕ και οι παρατάξεις που το διοικούν, παρά τις
υποκριτικές και ανέξοδες αποσπασματικές αντιμνημονιακές κορώνες, παρέμεινε σταθερός υποστηρικτής όλων αυτών
των βασικών αντιδραστικών επιλογών του κεφαλαίου και της εργοδοσίας.

Είναι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ που, μετά την αγορά του 34% των μετοχών της
Τράπεζας Αττικής με τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ το 1997, υφάρπαξαν συνολικά 800 εκατομμύρια ευρώ από τα
αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ την περίοδο 1997-2016, μέσω της ληστρικής διαδικασίας της ανακεφαλαιοποίησης της
Τράπεζας Αττικής. Αυτή η ληστεία έγινε από τις διοικήσεις του ΤΣΜΕΔΕ και της Τράπεζας Αττικής, που ήταν διορισμένες
ή είχαν την στήριξη όλων αυτών των κυβερνήσεων, και βέβαια έγινε με τις ψήφους των παρατάξεων που το ΠΑΣΟΚ, η
ΝΔ και τα τελευταία 2 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, στήριζαν και στηρίζουν στο κεντρικό και στα περιφερειακά ΤΕΕ. Τα αποθεματικά
του ΤΣΜΕΔΕ που «δόθηκαν» στην Τράπεζα Αττικής όλα αυτά τα χρόνια, προφανώς δεν υπάρχουν πια, διότι η τιμή των
μετοχών της Τράπεζας έχει υποδιπλασιαστεί.
Η ληστεία των αποθεματικών του ταμείου μας κορυφώθηκε με την υφαρπαγή περ. 2 δις ευρώ μέσω του PSI το
2012, από την "οικουμενική" μνημονιακή κυβέρνηση Παπαδήμου. Η ληστεία των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, από το
1997 μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της ληστείας του PSI, κατέστρεψε το μέλλον των 140 χιλιάδων παλιών και
νέων μηχανικών, που προσδοκούσαν να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη, όταν αποσυρθούν από το επάγγελμα.
Η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Στερεάς και οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται σε
αυτή, έχουν αποτύχει παταγωδώς στο έργο τους. Η πλειοψηφία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής πρόσκεινται
πολιτικά στα μνημονιακά κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που κατέστρεψαν τους μηχανικούς και όλο το λαό με τις
πολιτικές τους τα τελευταία 6 χρόνια.
Η Διοικούσα Επιτροπή και οι παρατάξεις του ΤΕΕ που υποστηρίχθηκαν από τα μνημονιακά κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ
και ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανταποκρίθηκαν ούτε στο ελάχιστο στα δραματικά προβλήματα του κλάδου και όλης της κοινωνίας.
Υποστήριξαν όλα τα Μνημόνια από το 2010 μέχρι σήμερα, υποστήριξαν το "ΝΑΙ" στο Δημοψήφισμα του 2015,
υποστήριξαν την παραμονή στο σφαγείο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπερασπίστηκαν τα
συμφέροντα των μηχανικών, και αντιθέτως έχουν δεχθεί αμαχητί όλες τις μνημονιακές αντεργατικές και αντιλαϊκές
αλλαγές των τελευταίων 6 ετών, που έχουν καταστρέψει τους μηχανικούς και την κοινωνία.
Η παράταξή μας, η Αριστερή Πρωτοβουλία Μηχανικών Ανατολικής Στερεάς, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή όλων
των διεκδικήσεων τα τελευταία χρόνια και ήμασταν παρόντες σε όλους τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες και σε όλες
τις απεργίες αυτού του διαστήματος.
Εμείς, δεν βλέπουμε τα προβλήματα των μηχανικών ως κλαδικά ή συντεχνιακά ζητήματα. Αντιθέτως,
θεωρούμε ότι η μοίρα όλων των μηχανικών είναι συνυφασμένη με την τύχη της κοινωνίας και την έκβαση της
συνολικότερης εργατικής και κινηματικής μάχης που δίνει η εργαζόμενη πλειοψηφία και οι άνεργοι, για την ανατροπή
των Μνημονίων και όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων, για την έξοδο από το σφαγείο της Ευρωζώνης, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που όλοι μαζί καταδικάζουν το λαό στη φτώχια, την
ανεργία και την εξαθλίωση.
Σε αυτή τη ζοφερή επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, οι δικές μας προτάσεις για την
υπεράσπιση των συμφερόντων των μηχανικών και όλης της κοινωνίας, είναι:
1. Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των μισθών σε αξιοπρεπή επίπεδα για όλους τους μισθωτούς
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, και κατάργηση της εργασίας με "μπλοκάκι".
2. Επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και μείωσή τους, ώστε να ανταποκρίνονται
στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της κοινωνίας.
3. Επαναφορά του αφορολόγητου και διεύρυνσή του στις 12.000 ευρώ, όχι μόνο για τους μηχανικούς, αλλά για όλους
τους εργαζόμενους, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. Κατάργηση της επιβολής φόρου 26% από το πρώτο ευρώ,
και κατάργηση του ετήσιου χαρατσιού του «τέλους επιτηδεύματος».
4. Πλήρης, άμεση και αναδρομική κατάργηση όλων των ληστρικών αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών μας και
κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες εισφορές.
5. Ριζική μείωση εισφορών, με αναδρομική ισχύ, και αναδρομική διαγραφή των χρεών των ανέργων και των
συναδέλφων με χαμηλό ετήσιο εισόδημα μέχρι τουλ. 12.000€.

6. Να θεσπιστεί κατώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι τουλ. 12.000€, κάτω του οποίου όχι μόνο οι μηχανικοί, αλλά
όλοι οι εργαζόμενοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή εισφορών προς τα
ασφαλιστικά τους ταμεία, ενώ θα διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θα
λογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος ασφάλισής τους.
7. Πέραν του ορίου αυτού, να θεσπιστεί η αναλογική αυξομείωση των εισφορών ανάλογα με τις πραγματικές ετήσιες
αποδοχές του κάθε εργαζόμενου, και η σταδιακή αύξηση του ποσοστού αυτού όσο αυξάνονται τα εισοδήματά του.
8. Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλόμενες εισφορές και διαγραφή των χρεών που αφορούν τον κλάδο υγείας του
ΤΣΜΕΔΕ για το διάστημα που οι ασφαλιζόμενοι δεν είχαν ιατρική κάλυψη.
9. Αναγνώριση των άνεργων συναδέλφων και παροχή πλήρους επιδόματος ανεργίας στο όριο του κατώτερου μισθού,
χωρίς χρονικό περιθώριο.
10. Να καταργηθεί η ποινικοποίηση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Να καταργηθεί το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και να σταματήσουν οι κατασχέσεις.
11. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις για όλους τους μηχανικούς, ανεξάρτητα από την
ικανότητα να πληρώσουν ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές τους, και διεύρυνση των σημερινών ιατροφαρμακευτικών
παροχών και καλύψεων.
12. Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού «παλιών» – «νέων» πριν και μετά το 1993, και κατάργηση των
ασφαλιστικών κατηγοριών.
13. Σύνταξη στα 35 χρόνια ασφάλισης, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και όρια ηλικίας.
14. Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά του ταμείου μας. Πλήρης κάλυψη απ’ το κράτος της ληστείας των αποθεματικών
του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής και από το μνημονιακό PSI του 2012. Έξω το ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής.
Εμείς θεωρούμε πως τα δραματικά προβλήματα της κοινωνίας και των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, δεν
πρόκειται να λυθούν όσο η επίσημη ανεργία στον γενικό πληθυσμό παραμένει στο 25%, και η ανεργία των νέων μέχρι
35 ετών στο 60%, όσο υπάρχει η μαύρη, η ελαστική, η εποχιακή και η μερική απασχόληση και όσο υπάρχουν τρόποι να
εισφοροδιαφεύγει το μεγάλο κεφάλαιο. Η ανεργία δεν πρόκειται να μειωθεί όσο εφαρμόζονται τα καπιταλιστικά
Μνημόνια και οι αποικιοκρατικές Δανειακές Συμβάσεις της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, που καταστρέφουν την οικονομία και την κοινωνία.
Η παράταξή μας, η Αριστερή Πρωτοβουλία Μηχανικών Ανατολικής Στερεάς, και όλοι οι αγωνιστές που
συσπειρωνόμαστε γύρω από αυτήν, θεωρούμε πως η βραχυπρόθεσμη επιβίωση των μηχανικών αλλά και όλης της
κοινωνίας περνά μέσα από βαθιές πολιτικές ρήξεις και ανατροπές, για τις οποίες πρέπει να αγωνιστούν όλοι οι
πληττόμενοι μηχανικοί και τα λαϊκά στρώματα. Το πραξικοπηματικό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ στο μνημονιακό στρατόπεδο
το 2015, απέδειξε περίτρανα ότι δεν είναι αρκετή η γενικόλογη και αόριστη καταγγελία ενάντια στα Μνημόνια, αν δεν
υπάρχει συγκεκριμένο εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο ρήξης και ανατροπής. Αν θέλουμε ψωμί και δουλειά, πρέπει να
καταργήσουμε τα Μνημόνια και τις αποικιοκρατικές Δανειακές Συμβάσεις και να διεκδικήσουμε την έξοδο από το
σφαγείο του Ευρώ και της ΕΕ. Αν θέλουμε δαπάνες για δημόσια έργα προς όφελος του λαού, για την παιδεία, την υγεία,
το περιβάλλον και τον πολιτισμό, πρέπει να διαγράψουμε το παράνομο και τοκογλυφικό δημόσιο χρέος, που ο
ελληνικός λαός δεν οφείλει να αποπληρώσει, επειδή δεν το δημιούργησε εκείνος. Αν θέλουμε να σωθεί το σπίτι που
μένουμε από τους πλειστηριασμούς, πρέπει να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες και να διαγραφούν τα χρέη των φτωχών.
Αν θέλουμε να προστατευθούν οι άνεργοι και να βρουν δουλειά οι νέοι, πρέπει να μειωθούν οι ώρες δουλειάς και τα
χρόνια συνταξιοδότησης, να εθνικοποιηθούν χωρίς αποζημίωση, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο οι μεγάλες επιχειρήσεις
και να δουλέψουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με αυτοδιαχείριση, τα εργοστάσια που κλείνουν οι καπιταλιστές.
Κι όλα αυτά μπορεί να τα διεκδικήσει και να τα επιβάλλει μόνο ένα μαχητικό, μαζικό, συνειδητοποιημένο
λαϊκό και εργατικό κίνημα, μέρος του οποίου πρέπει να είναι και οι άνεργοι και επισφαλώς εργαζόμενοι μηχανικοί.
Ε-mail: aristeri.prwtovoulia.mixanikwn@gmail.com
Facebook: Αριστερή Πρωτοβουλία Μηχανικών Ανατολικής Στερεάς
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