
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Απαντάμε αγωνιστικά στην 

τροπολογία – εμπαιγμό του Στρατούλη 

Την ώρα που χιλιάδες συνάδελφοι είναι πλέον ακάλυπτοι από ασφαλιστική κάλυψη και ιατρο-

φαρμακευτική περίθαλψη, η νέα κυβέρνηση με την τροπολογία – κοροϊδία Στρατούλη, εμφανί-

ζει ως λύση τη δυνατότητα να επιλέξουμε να ασφαλιστούμε έως και τρεις κλάσεις χαμηλότερα. 

Στην ουσία η κυβέρνηση αποδέχεται ότι όσα χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια δεν πρόκειται να 

τα ανακτήσουμε. Είναι πλέον περασμένα – ξεχασμένα. 

Ήδη πριν την εφαρμογή των τελευταίων αυξήσεων (Αύγουστος 2014), ενόσω ίσχυε ακόμα ο 

ληστρικός Ν. 3518/2006 που καθιέρωσε την ανταποδοτικότητα, κατέστησαν ανασφάλιστοι 

πάνω από το 50% των αυτασφαλισμένων (περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι 

και μισθωτοί με Μπλοκάκι) στο ΤΣΜΕΔΕ. Το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 65% μετά τις αυξήσεις. 

Πάνω από 40.000 μηχανικοί δεν έχουν καν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

και βεβαίως ούτε δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος, ενώ ταυτόχρονα είναι καταχρεωμέ-

νοι με ασφαλιστικές εισφορές και απειλούνται με κατασχέσεις. Παράλληλα, η ευέλικτη εργασία 

με το Μπλοκάκι, η κρίση και η κατάργηση των ΣΣΕ που έριξαν τους μισθούς στα «Τάρταρα», 

έχει οδηγήσει πολλούς μισθωτούς με Μπλοκάκι παρότι εργάζονται να αδυνατούν να εξοφλή-

σουν τις ασφαλιστικές εισφορές προς ΤΣΜΕΔΕ. Αν συνυπολογίσουμε τη φοροεπιδρομή, κα-

ταλαβαίνουμε ότι η απώλεια στο λαϊκό εισόδημα υπερβαίνει το 50%.  

Τι σημαίνει όμως η τροπολογία, αν εφαρμοστεί, στην πράξη;  

 Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μισθωτούς με μπλοκάκι, η κυβερνητική ρύθμι-

ση σημαίνει απλά πως δεν θα δουν άμεσα τις νέες αυξήσεις εισφορών, αφού η εφαρμο-

γή τους μετατίθεται χρονικά. Οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές της ανταποδοτικότη-

τας και του 3518/2006 παραμένουν και κατοχυρώνονται μαζί με τις τελευταίες αυξήσεις. 

Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι η ένταξη στην επόμενη ασφαλιστική κλάση απλά μετατοπί-

ζεται χρονικά… Την ίδια στιγμή, η σύνταξη που θα λάβουν μειώνεται δραστικά με αυτή την 

εφαρμογή, αφού  η ανταποδοτικότητα σημαίνει πως οι συντάξεις καθορίζονται από τις 

εισφορές κατά τη διάρκεια όλου του εργάσιμου βίου. Μη μας σώζετε άλλο… Για τους ερ-

γαζόμενους με ΔΠΥ, η δυνατότητα αλλαγής κλάσης μπορεί να αξιοποιηθεί από τους ερ-

γοδότες τους για να μειώσουν το μισθό τους «ζητώντας» απ’ τους «συνεργάτες» μηχανι-

κούς να «βάλουν και αυτοί πλάτη αποδεχόμενοι μια αλλαγή κλάσης». 

 Οι άνεργοι, θα εξακολουθούν να πρέπει να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να έχουν τη 

στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στις τρέχουσες εισφορές έρχονται να προστε-

θούν και οι δόσεις… για τα «χρωστούμενα». Εκεί λοιπόν που ο άνεργος ήταν ανασφάλι-

στος γιατί δεν μπορούσε να πληρώνει 400 ευρώ το μήνα, θα είναι ανασφάλιστος γιατί δεν 

θα μπορεί να πληρώνει 300 ευρώ το μήνα… Μη μας σώζετε άλλο… 

 Οι συνταξιούχοι, τωρινοί και μελλοντικοί, θίγονται επίσης βάναυσα. Σήμερα, οι όποιες 

μειώσεις μεταφράζονται σε νέες δραστικές περικοπές συντάξεων, μέσα απ’ τις αναλογι-

στικές μελέτες, το νέο γύρο κλοπής των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ για την ισχυροποίηση 

της Τράπεζας Αττικής που απειλεί συνολικά το ταμείο. Βεβαίως, υπάρχει και η εναλλακτική 

της συνένωσης των Ταμείων που έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση και θα οδηγήσει σε ά-

μεση κλοπή του συνόλου των αποθεματικών και σε εξίσωση, το λένε «εξορθολογισμό 

των ανισοτήτων», προς τα κάτω συνολικά των συντάξεων. Οι σημερινοί εργαζόμενοι και 

μελλοντικοί συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις ακόμα πιο κουτσουρεμένες, ακόμα πιο 

κάτω απ’ τα σημερινά άθλια επίπεδα.   

Στην πραγματικότητα, μέσα απ’ τη συγκεκριμένη ρύθμιση προωθείται ουσιαστικά  η 

αποδοχή των δραματικών αυξήσεων, η παγίωση της ανταποδοτικότητας στην κοι-

νωνική ασφάλιση, η δραστική μείωση των συντάξεων. Κερδισμένοι απ’ τη ρύθμιση 

αυτή θα είναι για μια ακόμα φορά οι μονοπωλιακοί όμιλοι, που θα δουν μείωση της 

δαπάνης τους, έμμεσα και άμεσα.  

 



 

Δεν είναι μια σημερινή εξέλιξη 

Το σύνολο των αντιασφαλιστικών μέτρων όλη την προηγούμενη περίοδο είχαν αυτόν τον χα-

ρακτήρα, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων, μέσα απ’ την 

πολιτική φθηνής εργατικής δύναμης και μετατόπισης των ασφαλιστικών βαρών στις πλάτες 

των εργαζόμενων. Η σημερινή ληστεία των ασφαλιστικών εισφορών είναι αποτέλεσμα της α-

νταποδοτικής λειτουργίας των Tαμείων, των αναλογιστικών μελετών, που έφερε ο 3518/2006 

και η υπόλοιπη αντιασφαλιστική νομοθεσία. 

Συγχρόνως, η προώθηση τέτοιων ρυθμίσεων, που με προκάλυμμα ελάχιστα ψίχουλα ουσια-

στικά παγιώνουν τις τεράστιες απώλειες όλου του προηγούμενου διαστήματος, δεν είναι κα-

θόλου «ξένη» προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η όλη λογική του προεκλογικού προγράμματος 

του ΣΥΡΙΖΑ, του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, είχε αυτό το χαρακτήρα. Ψίχουλα προς 

την ακραία φτώχεια που καλούνται να πληρώσουν οι υπόλοιποι, μη εξαθλιωμένοι εργαζόμε-

νοι, νέες επιδοτήσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο. Σήμερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτεται. 

Η νέα συμφωνία που ετοιμάζεται να υπογράψει όχι απλά δεν οδηγεί σε ανάκτηση των απω-

λειών, αλλά ετοιμάζει νέο γύρο επίθεσης στα δικαιώματά μας, προς όφελος της «υγιούς» επι-

χειρηματικότητας.  

Γι’ αυτό μονόδρομος για τις ανάγκες μας σήμερα είναι να αντισταθούμε στα σχέδια για νέα 

συμφωνία λαιμητόμο, να απαιτήσουμε ανάκτηση των απωλειών όλου του προηγούμενου 

διαστήματος, απαιτώντας για παράδειγμα άμεση δραστική μείωση των ασφαλιστικών ει-

σφορών, κατάργηση των αυξήσεων και του συνόλου της αντιασφαλιστικής νομοθεσίας.  

Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, 

την άρχουσα τάξη και την ΕΕ που τη στηρίζει. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σταδίου 29) την ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΗ στις 9.00 π.μ.  
(στάση εργασίας 9.00 π.μ. - 12.00 μ.) 

Aπαιτούμε:  

 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΤΟΥ 3518/2006 ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΑ-

ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ! 

 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ! ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ 

ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ!  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ! 

 ΔΗΜΟΣΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΔΩΡΕΑΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕ-

ΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΧΡΕΗ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, μισθό ή ΔΠΥ, 

και για τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελ-

ματική τους δραστηριότητα, έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ή το εισόδημά τους 

βρίσκεται σε εξευτελιστικό επίπεδο)! 

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, ΑΚΥΡΩΣΗ της βεβαίωσης των 

ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία! 

Επιτροπές Αγώνα  

Μισθωτών & Αυτοαπασχολούμενων Μηχ/κών 

Πανεπιστημονική Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ 
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