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Προς: Διοίκηση ΓΣΕΕ 

 

Θέμα: Στο απόσπασμα οι εργαζόμενοι που πληρώνονται με μπλοκάκι 

 ασκώντας εξαρτημένη εργασία 

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Ενώ δεν έχει δοθεί οριστική λύση στην πραγματική προστασία των εργαζομένων με ψευτοσυμβάσεις 

έργου με την αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας, πολλαπλά καταστροφική αποδεικνύεται η σπασμωδική 

και ουσιαστικά εισπρακτική πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λεγόμενα "μπλοκάκια", με τις 

επιπτώσεις να είναι εντονότατες ιδιαίτερα στον τεχνικό κλάδο.  

• Οι εργαζόμενοι υπόκεινται υπό την απειλή της απόλυσης, σε ασφυκτική πίεση από τους εργοδότες 

τους να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούν μισθωτή εργασία ώστε να μετακυληθεί η 

καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών από την εργοδοσία στους ίδιους. 

 • Μεγάλος αριθμός χαμηλά αμειβομένων απασχολουμένων, περιστασιακά πέραν των δύο εργοδοτών, 

ιδιαίτερα μηχανικοί, οδηγείται σε τερματισμό της οικονομικής τους δραστηριότητας, καθώς το 75% της 

αμοιβής τους εξανεμίζεται σε ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές.  

• Με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, εκτός από το έλλειμμα της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ έχει 

μειωθεί κατακόρυφα και η εισπραξιμότητά του καθώς από τα 1.194.000 σημειώματα πληρώθηκαν 

μόλις τα 323.600, ενώ πάνω από 150.000 ασφαλισμένοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι τα 

λεγόμενα "μπλοκάκια" δεν γνωρίζουν τι πρέπει να πληρώσουν.  

• Οι εργαζόμενοι έχουμε χάσει με ευθύνη της Κυβέρνησης τη δυνατότητα γνώσης των στοιχείων και 

της πραγματικής διάστασης του προβλήματος λόγω της απομάκρυνσης των εκπροσώπων μας από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ άρα και της απώλειας της δυνατότητας έγκαιρης παρέμβασης για την 

προστασία των συμφερόντων μας.  

Η ΟΣΕΤΕΕ παρακολουθεί στενά το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του 

με κάθε τρόπο που στηρίζει τους εργαζόμενους που πληρώνονται με μπλοκάκι ασκώντας εξαρτημένη 

εργασία και θα αγωνιστούμε να δοθεί μία ευκαιρία στους νέους επιστήμονες και τεχνικούς να 

παραμείνουν στη χώρα συμβάλλοντας στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου.  

     

 Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 
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