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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΤΡΟΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΗ (μέρα απεργίας στο δημόσιο) 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (9.00 – 13.00) 
ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 09.30 KEAO (Πειραιώς 28) ΠΟΡΕΙΑ προς το Υπ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΒΟΥΛΗ 

Το τελευταίο 10ήμερο, οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό των μηχανικών, αλλά και των τεχνικών που 
είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι ραγδαίες, αποκαλύπτουν την κρισιμότητα των στιγμών που 
διανύουμε, καθώς και τους πραγματικούς ενορχηστρωτές όλης αυτής της άνευ προηγουμένου 
επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζόμενων και ανέργων μηχανικών και τεχνικών. Τις τελευταίες 
μέρες, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης συσκέπτονται με τους 
εκπροσώπους των ταμείων μεθοδεύοντας το επόμενο βήμα προς την εξόντωση χιλιάδων 
μηχανικών και τεχνικών, οι οποίοι εδώ και μήνες αντιδρούν στις αυξήσεις των εισφορών, στις 
κατασχέσεις, οι οποίοι απαιτούν ένα νέο πλαίσιο ασφάλισης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
ανάγκες. 

Όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστημα προωθείται η λειτουργία του ΚΕΑΟ (Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών  Οφειλών) το οποίο θα είναι το κέντρο που θα έχει την ευθύνη της 
είσπραξης χρεών άνω των 5.000€ προς τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω πλειστηριασμών, 
κατασχέσεων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Από την άλλη πλευρά, την ίδια 
στιγμή που προωθούνται οι κατασχέσεις, θεσπίζεται ληστρικό επιτόκιο 8.5% στις καθυστερούμενες 
οφειλές, ενώ αρκεί η μη εμπρόθεσμη πληρωμή δύο δόσεων από τους διακανονισμούς για την 
μεταφορά του χρέους στο ΚΕΑΟ.  

Την τελευταία εβδομάδα έχουν πραγματοποιηθεί (τουλάχιστον) δύο συναντήσεις του τεχνικού 
κλιμακίου της τρόικας (TASK FORCE), του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Εργασίας, 
προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία των κατασχέσεων των οφειλετών ασφαλιστικών 
εισφορών δια μέσου του ΚΕΑΟ. Πιο συγκεκριμένα, η τρόικα εκφράζοντας τις πολιτικές της ΕΕ αλλά 
και του εγχώριου και ξένου κεφαλαίου απαιτεί μέχρι τον Ιούνιο να έχουν αποσταλεί στο ΚΕΑΟ το 
95% των οφειλών (ξεκινώντας την αποστολή των στοιχείων από τώρα) έτσι ώστε να ξεκινήσει 
άμεσα η διαδικασία των κατασχέσεων. Γίνεται δηλαδή σαφές, και από το σχέδιο υλοποίησης του, 
ότι στόχος του ΚΕΑΟ είναι η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και για τους μικροοφειλέτες, 
συνεπώς και τους ανέργους/υποαπασχολούμενους συναδέλφους. 

Στην πραγματικότητα, στόχος του KEAO δεν είναι οι μεγαλοφειλέτες-εργοδότες, όπως άλλωστε 
όλα αυτά τα χρόνια δεν ήτανε ποτέ, αφού αυτοί εισφοροδιαφεύγουν ανενόχλητοι είτε παράνομα 
είτε νόμιμα μέσω του δελτίου παροχής υπηρεσιών. Στόχος δεν είναι ούτε η βιωσιμότητα του 
ταμείου καθώς το ΚΕΑΟ δεν στοχεύει στο δημόσιο και το ευρύτερο δημόσιο τα οποία είναι 
συστηματικά κακοπληρωτές, ούτε στην αποκατάσταση των αποθεματικών του ταμείου που 
καταληστεύτηκαν μέσω του PSI. Στόχος φυσικά δεν είναι ούτε οι τεράστιες απώλειες από την 
«επένδυση» των εισφορών μας στη Τράπεζα Αττικής, με ευθύνη της διοίκησης του ΤΕΕ και του 
ΤΣΜΕΔΕ, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί, εκατοντάδες εκατομμύρια στην τράπεζα για να 
παίρνουν δανεικά κι αγύριστα οι «εθνικοί εργολάβοι». Στόχος είναι στην πραγματικότητα όλα 
εκείνα τα στρώματα που αποτελούν στόχο των μνημονιακών πολιτικών των τελευταίων ετών. 



Δεύτερο ζήτημα το οποίο επανήλθε στην συζήτηση, από την κυβέρνηση και το ΔΣ του ΕΤΑΑ είναι 
το ζήτημα των υπέρογκων αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών. Για τους "ελεύθερους 
επαγγελματίες", δηλαδή τους ανέργους, τους μισθωτούς με δελτίο, τους αυτοαπασχολούμενους, το 
χαράτσι του ΤΣΜΕΔΕ υπερβαίνει τα 5000 ευρώ ετησίως για μετά το ‘93 ασφαλισμένους 10ετίας. Οι 
αυξήσεις αυτές καθιστούν τη μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών ανασφάλιστους, χωρίς 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και με τον κίνδυνο να «πεταχτούν» από το επάγγελμα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία ήδη, το 40% των αυτασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ έχουν χρέη στο Ταμείο και δεν 
δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η χυδαία κοροϊδία απέναντι στους άνεργους μηχανικούς, αφού δεν 
τους αναγνωρίζεται καν η ιδιότητα του ανέργου, πόσο μάλλον το άθλιο επίδομα ανεργίας, παρά τις 
εισφορές που παρακρατούνται για το σκοπό αυτό.  

Όλο το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις μας καθυστερήσαμε τόσο τις αυξήσεις των 
εισφορών, όσο και τις κατασχέσεις. Ο αγώνας σήμερα φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο. Την στιγμή 
που τα επιτελεία σχεδιάζουν την καταστροφή των εργαζόμενων και ανέργων μηχανικών και 
τεχνικών η απάντησή μας θα πρέπει να είναι μαζική και δυναμική. Την Τετάρτη 19/3 οι μηχανικοί 
και οι τεχνικοί, συντονιζόμενοι και με τον αγώνα των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει 
να στείλουν σαφές μήνυμα στο υπουργείο Εργασίας και την ΕΕ ότι οι αυξήσεις των εισφορών και 
οι κατασχέσεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, θα μαζικοποιηθεί 
και κυρίως δεν θα επιτρέψει την υλοποίηση των σχεδίων τους. 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

Συνεχίζουμε τον αγώνα για καθολική και δημόσια ασφάλιση στην υπηρεσία των 
ασφαλισμένων και όχι των τραπεζών και του κεφαλαίου, κόντρα στη μετατροπή των ασφαλιστικών 
ταμείων σε έναν ακόμα φοροεισπρακτικό μηχανισμό που θα είναι εργαλείο αφαίμαξης των 
εργαζομένων και των ανέργων, κόντρα στην πολιτική ανταποδοτικότητας και της κατάργησης της 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Απαιτούμε: 

 Να ακυρωθεί ο νόμος ν. 4172/2013, περί αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατάργηση του 
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Καμία πράξη του ενάντια στους συναδέλφους 
δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη. Να μην γίνει καμία αποστολή ειδοποιητηρίων –
κατασχετηρίων στους ασφαλισμένους από το ΕΤΑΑ και τα άλλα ταμεία. Όχι σε 
πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, τράπεζες, 
κ.λπ. 

 Μόνιμη ανάκληση των υπέρογκων αυξήσεων εισφορών. Δραστική μείωση τους. Να 
πληρώσουν κράτος, τράπεζες, εργοδότες.  

 Δημόσια δωρεάν υγεία – πρόνοια. Περίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα 
από χρέη προς το ταμείο. Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. Άμεσα να 
αναλάβει η διοίκηση του ταμείου την ευθύνη για το σφράγισμα των βιβλιαρίων.  

 Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες οφειλές. Άτοκοι και 
δίκαιοι διακανονισμοί με βάση την οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου. 

 Αναγνώριση των άνεργων και υποαπασχολούμενων μηχανικών. Διαγραφή των χρεών προς 
το ταμείο για τους ανέργους και όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν. 
Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας, προνοιακές παροχές. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών 
για το διάστημα της ανεργίας. 



 Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά των ταμείων. Τα αποθεματικά είναι των ασφαλισμένων. 
Να καταβάλει το κράτος τις οφειλές του στο Ταμείο και να καλύψει τις απώλειες από το 
κούρεμα και την Τράπεζα Αττικής. Απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής. Να 
εισπραχθούν τα οφειλόμενα από την εργοδοσία.  

 Κανονικές προσλήψεις στους απασχολούμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ως μέσο 
βελτίωσης των όρων εργασίας, αλλά και πάταξης της διαφυγής πόρων προς τα ταμεία από 
τους εργοδότες. 

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Κατάργηση της ανταποδοτικότητας και της 
επιχειρηματικότητας στην κοινωνική ασφάλιση. Άμεση μείωση των χρόνων για 
συνταξιοδότηση, αύξηση των συντάξεων. 

 

 

 


