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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή των Μηχανικών στις απεργιακές κινητοποιήσεις και αποχή από Συμβούλια
και Επιτροπές
Είναι πλέον σαφής η αδυναμία της κυβέρνησης να οδηγήσει την χώρα μας στην ανάπτυξη. Το
ένα μνημόνιο ακολουθεί το επόμενο και η ύφεση ολοένα εντείνεται. Δυστυχώς η ελπίδα δεν
ήρθε. Οι άδικες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, και η υψηλή φορολογία προκειμένου
να βγει ο λογαριασμός, οδηγεί σε περαιτέρω ύφεση και στην εξαφάνιση του επιστημονικού
δυναμικού της χώρας. Οφείλουν οι βουλευτές και η κυβέρνηση να καταλάβουν ότι εξοντώνουν
την πραγματική οικονομία, εξοντώνουν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι το
μόνο που μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τη εθνική οικονομία. Ένας είναι ο
δρόμος που οδηγεί σε αναστροφή της κατάστασης, ένα είναι το σύνθημα που όλους μας
ενώνει: «Μειώστε, τώρα, τις εισφορές και τους φόρους». Διαφορετικά, δεν θα απομείνει
κανείς επιστήμονας και επαγγελματίας «ζωντανός» στην ελληνική αγορά.
Με τα μέτρα που έρχονται, αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των επαγγελματιών
έως 61%. Μειώνεται το αφορολόγητο. Μειώνονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Μηχανικός με 12.000 € καθαρό φορολογητέο εισόδημα το προηγούμενο έτος, θα καταβάλει
μόνο 7.339 € για εισφορές.
Μηχανικός με 24.000 € καθαρό φορολογητέο εισόδημα το προηγούμενο έτος, θα καταβάλει
μόνο 14.679 € για εισφορές.
Μέσα σε 4 μόλις μήνες αποφασίζουν ότι δεν τους φτάνουν οι εισφορές που μας επέβαλλαν με
τον ΕΦΚΑ και δημεύουν το εισόδημά μας. Επιβαρύνονται πλέον υπέρμετρα οι πάντες,
κυρίως τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Θέλουν να εξαφανίσουν τους ελεύθερους
επαγγελματίες και το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα
αγωνιστούμε και στους δρόμους και στα δικαστήρια. Πλέον δεν υπάρχει «κίνημα δεν
πληρώνω». Αυτό που υπάρχει στην κοινωνία είναι το «κίνημα δεν έχω να πληρώσω».
Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις και να απέχουν
από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές, δυναμώνοντας την φωνή μας, ενάντια στις
καταστροφικές ασφαλιστικές αυξήσεις, στις μειώσεις των συντάξεων και τις ρυθμίσεις του
νέου Μνημονίου.
Συμμετέχουμε στην γενική απεργία της 17ης Μαΐου.
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