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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όσι στην εξόντωση των Μησανικών Τ.Ε.Ι – Ελεύθεπων Επαγγελματιών
Ξενιτεμένοςρ, ανεπάγγελτοςρ ή παπάνομοςρ ζέιεη ε Κπβέξλεζε θαη ηνπο
Πηπρηνύρνπο Μεραληθνύο, αλ ηειηθά πεξάζεη ηηο «κεηαξξπζκίζεηο» ηεο, αλαθνξηθά κε
ην Αζθαιηζηηθό.
Η επηβνιή ππεξβνιηθώλ θαη εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηνπο
Μεραληθνύο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ωο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ ήδε επηβαξπκέλε θνξνιόγεζή ηνπο, ε νπνία αλακέλεηαη λα επηβαξπλζεί πεξαηηέξω
ην 2016, θαη ηα ινηπά πξνβιήκαηα πνπ ήδε αληηκεηωπίδνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, ζα νδεγήζεη έλα κεγάιν πνζνζηό όζωλ έρνπλ,
κέρξη ζηηγκήο, θαηαθέξεη λα επηβηώζνπλ ελ κέζω θξίζεο, ζηελ απειπηζία θαη ηελ
νηθνλνκηθή εμαρξείωζε, ελώ, ηειηθά, δελ ζα ηνπο αθήζεη, παξά κόλν ηξεηο (3)
δηεμόδνπο:


Τελ παπανομία, θαζώο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλ, ζα αλαγθαζηνύλ λα
θαηαθύγνπλ ζηελ εηζθνξνδηαθπγή ή ηε θνξνδηαθπγή



Τελ ανεπγία, θαζώο κε ηέηνηα νηθνλνκηθά δπζβάζηαρηα κέηξα, πνιινί ζα
αλαγθαζηνύλ λα θιείζνπλ ηα βηβιία ηνπο θαη λα κείλνπλ εθηόο επαγγέικαηνο



Τελ οικονομική μετανάστεςση, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ θαιύηεξε ηύρε
θαη δηθαηόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ κόρζνπ ηνπο ζηηο ρώξεο ηνπ εμωηεξηθνύ.

Οπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλω «ιύζεηο» ζα νδεγήζεη ζε κεγαιύηεξε όμπλζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, πνπ θαινύληαη λα ιύζνπλ νη ελ ιόγω «κεηαξξπζκίζεηο», θαζώο ην
θξάηνο ζα ράζεη αθόκα θαη απηά ηα ειάρηζηα έζνδα πνπ είρε, ειέω θξίζεο, από ηε
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επαγγεικαηηώλ.
Επηπιένλ, νη Μεραληθνί Τ.Ε.Ι αληηκεηωπίδνπλ θαη ην επιππόσθετο πξόβιεκα ηεο
άξλεζεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγνύ, λα επηιύζεη ηα επηκέξνπο
αζθαιηζηηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ κε ηνλ νηθείν ηνπο αζθαιηζηηθό θνξέα
(αλαγλώξηζε αζθάιηζεο ζην Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, παξάιιειε ππαγωγή ζηνλ
Ο.Α.Ε.Ε.), ζέκαηα πνπ είραλ ηεζεί θαη θαηά ηελ πξόζθαηε ζπλάληεζε ηεο Ε.Ε.Τ.Ε.Μ κε
ηνλ Υθππνπξγό Εξγαζίαο, θ. Αλ. Πεηξόπνπιν.
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Καηαγγέιινπκε ηελ Κπβέξλεζε όηη, γηα κία αθόκε θνξά, επηιέγεη ηνλ εύθνιν δξόκν
ηνπ νηθνλνκηθνύ «ζηξαγγαιηζκνύ» ηωλ ειεπζέξωλ επαγγεικαηηώλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
ελνριήζεη ηνπο «έρνληεο» θαη ηελ θαινύκε λα απνζύξεη ηηο επίκαρεο δηαηάμεηο θαη λα
θάηζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ κε όλοςρ ηνπο θνηλωληθνύο θνξείο, πξηλ λα είλαη αξγά

Για τη Διοικούσα Επιτροπή τοσ Ν.Σ. Αταΐας
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟ
Αθανάσιος Κοσμούτσος
Μεραλνιόγνο – Αλαθαίληζε Απνθαηάζηαζε
Κηηξίωλ Μεραληθόο Τ.Ε.
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