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Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν θα περάσει ! 

 

Μέχρι χθες το πρόβλημα ήταν οι «τεμπέληδες» δημόσιοι υπάλληλοι. 

Σήμερα ανακαλύφθηκαν οι «φοροφυγάδες» του ιδιωτικού τομέα: 

Μηχανικοί, Γιατροί, Δικηγόροι… 

 

Μέχρι χθες ήταν οι συνταξιούχοι με τις «παχυλές συντάξεις». 

Σήμερα ανακαλύφθηκαν οι «εισφοροδιαφεύγοντες» εργαζόμενοι: 

Αγρότες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες… 

 

Χαμένη μέσα στο αλαλούμ των προεκλογικών υποσχέσεών της προς το λαό και των 

μετεκλογικών δεσμεύσεών της προς τους δανειστές, η Κυβέρνηση έχει ετοιμάσει προτάσεις 

καταστροφικές για ΟΛΟΥΣ ! 

Διαλύει τα υγιή ταμεία που δεν επιβάρυναν ποτέ (μέχρι και σήμερα) το Κράτος, 

δημεύει τα χρήματα και την περιουσία τους, για να τη ρίξει σε μια αχόρταγη χοάνη που θα 

ρουφάει εξακολουθητικά και χωρίς κορεσμό ότι βρεθεί μπροστά της. 

Σχεδιάζει ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό στα έσοδα, δήθεν για να 

«φορολογήσει» τους πλούσιους του κάθε κλάδου. Στην πραγματικότητα θα διαλύσει τους 

μικρομεσαίους, τους νέους και υποαπασχολούμενους επαγγελματίες, των οποίων το 

εισόδημα προσδιορίζεται «τεκμαρτά», αλλά στην πραγματικότητα είναι 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ! 

Εννοείται ότι με τέτοια μέτρα η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να μαζέψει ΟΥΤΕ ΕΝΑ 

ΕΥΡΩ, απλώς και μόνο γιατί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ στις τσέπες του λαού. Ο 

Νόμος θα μείνει στα ΦΕΚ ως μνημείο αφροσύνης και η χώρα θα βουλιάξει νομοτελειακά στη 

δίνη της εξαθλίωσης και της διάλυσης του οικονομικού και κοινωνικού ιστού. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Αθήνα, 25-01-2016 

Αρ. Δ.Τ.: 052 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ασφαλιστικό: Ενιαίο μέτωπο Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα ! 
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Πέρα από την οφειλόμενη συμπαράσταση προς τους εργαζόμενους όλων των 

κλάδων, η Ομοσπονδία μας αισθάνεται πολλαπλή την υποχρέωση συμπαράστασης προς τους 

στοχοποιημένους κλάδους, επειδή: 

α) Σε αυτούς ανήκουν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες απόφοιτοι της 

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η επίθεση σε αυτούς αποτελεί πλήγμα για την 

ελκυστικότητα των σχολείων μας. 

β) Πλήττονται οι επιχειρήσεις στις οποίες έβρισκαν εργασία οι απόφοιτοι των 

σχολείων μας ως ειδικευμένοι πτυχιούχοι τεχνίτες και υπάλληλοι γραφείου. 

γ) Πλήττονται οι συνάδελφοί μας τεχνικών ειδικοτήτων (Μηχανικοί, Γιατροί, 

Νομικοί, κλπ) οι οποίοι θα υποστούν επιπλέον μειώσεις στη μισθοδοσία τους (από την αύξηση 

των ασφαλιστικών τους εισφορών) και καταποντισμό των συντάξεων που θα έπαιρναν από τα 

ταμεία τους (μείον 18% για τους ασφαλισμένους μετά το ΄93 και μείον 36% για τους 

παλαιότερους). 

 

Κ  α  λ  ο  ύ  μ  ε  

όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις 

 

Στην Αθήνα την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 στις 18:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος 

(συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ) 

Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 στις 12:00 στο Λευκό Πύργο 

(συλλαλητήριο Επιστημονικών Φορέων) 

καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη κινητοποίηση που θα διοργανωθεί κατά τόπους. 

 

ΟΧΙ στα καταστροφικά σχέδια Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ 

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 


