
ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ  

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΤΟΡΗΣ 
Από το 1992 μζχρι ςιμερα γνϊριςεσ πάμπολλεσ κυβερνιςεισ και άλλεσ τόςεσ διοικιςεισ 

ςτο ΤΕΕ. Πλοι τουσ δεν κουράςτθκαν να ςε αποκαλοφν «ραχοκοκαλιά τθσ εκνικισ 

οικονομίασ». Τι ζκαναν, όμωσ, για εςζνα και τισ ανάγκεσ ςου; 

 Με τα φορολθςτρικά και αντιαςφαλιςτικά τουσ νομοκετιματα, ςου ςφίγγουν κακθμερινά τθ κθλιά 

γφρω από το λαιμό μζχρι να ςε αναγκάςουν να φφγεισ από το επάγγελμα.  

 Με τθν πιςτοποίθςθ και τα διάφορα «μθτρϊα», ςε μετατρζπουν ςε φτθνι εργατικι δφναμθ για τα 

μεγάλα γραφεία, εταιρείεσ και ομίλουσ, προκειμζνου να αποκτιςεισ «εμπειρία» και να αςκιςεισ το 

επάγγελμα – αν καταφζρεισ να πλθρϊςεισ και να επιτφχεισ ςτισ αλλεπάλλθλεσ εξετάςεισ που ςε 

περιμζνουν. 

 Υλοποίθςαν χζρι-χζρι τθν πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν «απελευκζρωςθ» του επαγγζλματοσ. 

  Ενιςχφουν τουσ μεγάλουσ ομίλουσ και κατάργθςαν τθν ελάχιςτθ αμοιβι ςου. 

Η κυβέρνηςη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κλιμάκωςε την αντιλαϊκή επίθεςη των 

προηγοφμενων:  

 Με το νόμο Κατροφγκαλου και τισ φορολθςτρικζσ ρυκμίςεισ, το πραγματικό μθνιάτικο 

ειςόδθμα ενόσ αυτοαπαςχολοφμενου με ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα 10 χιλιάδων € 

ανζρχεται ςτο …μυκικό ποςό των 397,29 €! 

 Αν, για κακι ςου τφχθ, δεν μπορείσ να πλθρϊςεισ, το ΚΕΑΟ ςε περιμζνει για να ςου 

πάρει το ςπίτι. 

 Με τθν κατάργθςθ των κατϊτατων αμοιβϊν, ελζω «απελευκζρωςθσ», ζνα ενεργειακό 

πιςτοποιθτικό αμείβεται με το …πριγκθπικό ποςό των 50 €, αλλά για να γίνεισ 

ενεργειακόσ επικεωρθτισ, κα ςου κοςτίςει πάνω από 1500 € και ΑΝ τα καταφζρεισ!!! 

 Μια χοφφτα μεγάλοι όμιλοι κερδίηουν αμφκθτα ποςά από τα ζργα ΣΔΙΤ και τισ 

ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, αλλά οι παρατρεχάμενοί τουσ προςπακοφν να ςε πείςουν 

ότι «εχκρόσ» είναι …ο ςυνάδελφοσ τθσ διπλανισ ειδικότθτασ που «ςου κλζβει τα 

επαγγελματικά δικαιϊματα»… 

Τϊρα λζνε: «ΚΑΝΕ ΥΡΟΜΟΝΗ, ΕΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΡΤΥΞΗ…» 

Θυμιςου: είχαμε «ανάπτυξθ» όταν ξεκίνθςε θ επίκεςι ενάντιά ςου. Η «ανάπτυξι» τουσ 

οδιγθςε ςτθν κρίςθ και ςε ζφερε με τθν πλάτθ ςτον τοίχο, να υπογράφεισ πιςτοποιθτικά 

κτθρίων για να επιβιϊςεισ. Σιμερα, ςου λζνε να «βάλεισ πλάτθ» για να ξανάρκει πάλι θ 

ανάπτυξθ – ςου τάηουν μάλιςτα ότι κα είναι «δίκαιθ». Μόνο μια «δικαιοςφνθ» γνωρίηει 

το καπιταλιςτικό ςφςτθμα: πιο φτθνι δουλειά για τουσ εργαηόμενουσ για να αυξθκοφν τα 

κζρδθ για τουσ μεγάλουσ ομίλουσ!  Η ανάκαμψθ των κερδϊν των μονοπωλίων ςυμβαδίηει 

με τθν επιδείνωςθ τθσ δικισ ςου κζςθσ.  



ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΥΡΕΥΘΥΝΟΙ!!! 

Κυβερνιςεισ κάκε είδουσ (ΝΔ-ΡΑΣΟΚ-ΣΥΙΖΑ) και αντίςτοιχεσ αντιπολιτεφςεισ, 

πολφχρωμεσ θγεςίεσ του ΤΕΕ και κυρίαρχεσ παρατάξεισ ζχουν από κοινοφ τθν ευκφνθ για 

το ςφαγιαςμό των δικαιωμάτων ςου!  

ΡΑΕ ΘΕΣΗ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

Οι ςυνάδελφοι που ςυμμετζχουν ςτα ψθφοδζλτια τθσ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρζκθκαν 

ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ πάλθσ για τθν απόκρουςθ των αντιλαϊκϊν νόμων και μζτρων των 

κυβερνιςεων του ευρωμονόδρομου. Χωρίσ ταλαντεφςεισ και «αςτερίςκουσ», ζδωςαν και 

δίνουν αταλάντευτα τθ μάχθ ϊςτε οι αγϊνεσ μασ να ςτοχεφουν τον πραγματικό αντίπαλο, 

το μεγάλο κεφάλαιο και τθν ΕΕ. Οι πρωτοβουλίεσ που πιραν για τθ ςυγκρότθςθ 

Επιτροπϊν Αγϊνα ςε μιςκωτοφσ και αυτοαπαςχολοφμενουσ ςυςπείρωςαν εκατοντάδεσ 

ςυναδζλφουσ ςε κινθτοποιιςεισ, καταλιψεισ, διαδθλϊςεισ, άνοιξαν δρόμουσ ςτθν πάλθ 

του κινιματοσ για αλλαγι των ςυςχετιςμϊν ςε όλα τα επίπεδα. 

ΣΤΗΙΞΕ ΤΗΝ «ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ»… 

…ϊςτε οι μάχεσ που μασ περιμζνουν να δοκοφν από καλφτερεσ κζςεισ! Αλλάηοντασ τουσ 

ςυςχετιςμοφσ, ΒΓΕΣ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΟ ΡΟΣΚΗΝΙΟ, πρόταξε ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ και όχι 

τισ ανάγκεσ του μεγάλου κεφαλαίου.  

 ΚΑΤΩ ΟΙ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ – ΦΟΟΜΡΗΧΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΝΔ-ΡΑΣΟΚ-ΣΥΙΖΑ!  

 ΑΝΑΡΛΗΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ!  

 ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΙΖΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΩΝ! 

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ «ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΗ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ ΡΤΥΧΙΟΥ - ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ! 

 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΡΟΣ ΤΙΣ ΤΑΡΕΖΕΣ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ 30% ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΜΕΧΙ 300.000 ΕΥΩ – ΡΑΓΩΜΑ ΧΕΩΝ ΡΟΣ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ!  

 ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ – ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΟΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ!  
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