
 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ –ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ  

 

Αν έχουν ένα νόημα οι φετινές εκλογές του ΤΕΕ στις 20 Νοέμβρη είναι ότι το 

αποτέλεσμα τους μπορεί να κρίνει αν θα υπάρξει η ευκαιρία, για όσους εργαζόμαστε, 

να συνεχίσουμε  ή  όχι και για όσους ψάχνουμε για εργασία, να δοθεί η ευκαιρία να 

εργαστούμε διεκδικώντας για πρώτη φορά το δικαίωμα της εργασίας με αξιοπρέπεια. 

 

Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται το ίδιο το επάγγελμα του Μηχανικού και ο ρόλος 

του. 

 

Για τους περισσότερους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες με βάση τα όσα έχουν 

ψηφιστεί και ισχύουν είναι και μαθηματικά σίγουρο ότι θα είναι η τελευταία τους 

φορά που εργάζονται ως Μηχανικοί. 

Γιατί πως αλλιώς εξηγούνται τα παρακάτω χοντρικά? 

 

Στο σύνολο των καθαρών μας κερδών καλούμαστε να πληρώσουμε: 

20% για την κύρια σύνταξη 

6,95% για Υγειονομική περίθαλψη 

7,00% για την επικουρική σύνταξη 

4,00% για το ΕΦΑΠΑΞ 

Συνολικά 37,95% επί του καθαρού εισοδήματος μας (και όχι λιγότερο από 225 ευρώ 

+10 ευρώ =235 ευρώ που αναλογεί σε εισόδημα της τάξης των 7.032 ευρώ) 

 

Στα παραπάνω να προσθέσουμε : 

29% για φόρο εισοδήματος( αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές) 

29% προκαταβολή φόρου (ελάχιστα επηρεάζεται το καθαρό εισόδημα από τον 

συμψηφισμό της προκαταβολής του προηγούμενου έτους) 

και τέλος επιτηδεύματος άλλα 500-650 ευρώ(με τα μέχρι τώρα δεδομένα). 

Άρα για έναν από εμάς που δηλώνει εισόδημα 6000 ευρώ το χρόνο (πράγμα 

τρομακτικά δύσκολο με τις σημερινές συνθήκες) αναλογεί ο παρακάτω φόρος : 

235*12=2820 ευρώ  

(6000-2820)*0.58=1844,4 ευρώ 

500 ευρώ τέλος επιτηδεύματος 

Συνολικά από τα 6000 ευρώ θα μας μείνουν 6000-2820-1844,4-500=835,60 ευρώ. 

Με λίγα λόγια καλούμαστε να ζήσουμε με 69,64 ευρώ το μήνα. 

 

Τι κάνει το ΤΕΕ για όλα τα παραπάνω?  

Απολύτως τίποτα.  

Θα μπορούσε να κινηθεί νομικά για να προστατεύσει τα ανυπεράσπιστα μέλη 

του?  

Μα αυτό θα ήταν το προφανές. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Και βέβαια εάν αυτό συμβαίνει στον ελεύθερο μικρό επαγγελματία του κλάδου, 

φανταστείτε τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους Μηχανικούς στα εργοτάξια και στις 

βιομηχανίες , με τα μπλοκάκια και τις απαράδεκτες και ταξικές μορφές 

<<εργασίας>> που έχουν διαμορφωθεί. 

 

Όσον αφορά στους συναδέλφους του Δημοσίου  αυτοί καλούνται να επιβιώσουν 

βλέποντας  τους μισθούς τους να γίνονται μισθοί πείνας ,να εξανεμίζονται και 

γνωρίζοντας  εκ των προτέρων ότι η θέση μονιμότητας είναι πια ανασφαλής και υπό 

αναθεώρηση. Η συρρίκνωση του Δημοσίου εφαρμόζεται ήδη και θα πάρει τη μορφή 

χιονοστιβάδας στα επόμενα χρόνια κατ’ επιταγή των μνημονίων και όλων όσων 

έχουν υπογραφεί , μεταφέροντας πια αρμοδιότητες και ευθύνες σε φορείς του 

Ιδιωτικού τομέα που θα <<προσφέρει εργασία>> σε συναδέλφους με συνθήκες 

γαλέρας. 

 

Στην αμφίδρομη σχέση που αναγκαστικά υπάρχει, όταν  ο ελεύθερος 

επαγγελματίας και ο εργαζόμενος Μηχανικός της παραγωγής «σβήσει» 

εργασιακά, τότε μοιραία θα «σβήσει» και ο Μηχανικός του Δημοσίου. 

 

Και βέβαια η παραπάνω βαθειά ταξική συμπεριφορά του συστήματος εξουσίας 

(υπερφορολόγηση, Δημόσιο κ.λ.π)  δεν γίνεται για δημόσιες επενδύσεις (υγεία-

εκπαίδευση-κοινωνικές παροχές), μα για να πληρώνουμε τόκους και ληστρικά 

δάνεια, για τα οποία ευθύνονται και πάλι αυτοί που τόσα χρόνια κυβερνούσαν και 

συνεχίζουν να κυβερνούν. 

 

Γιατί κι αν τα πρόσωπα αλλάξανε, οι πολιτικές παραμένουν οι ίδιες. 

 

Θα ψηφίσουμε λοιπόν για να συνεχίσουν τη διάλυση του επαγγέλματος μας και να 

μας στείλουν στην ανεργία, παρατάξεις που στηρίζουν ή ανέχονται τη διάλυση αυτή  

( Δ.Κ.Μ.- ΔHMOΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-   

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ) ,    

ή    

θα τους αντιπαρατεθούμε ανοίγοντας μια έστω χαραμάδα ελπίδας, που θα μεταφερθεί 

παντού, από τα όργανα του ΤΕΕ αλλά και σε ολάκερη την κοινωνία; 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ –ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ  

 

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΣΟΥ. 

 

Εμείς είμαστε με τους ανυπεράσπιστους μηχανικούς. 

 

 

  

 


