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«Εαρινή επίθεση» στους επιστήμονες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου - λαιμητόμου για την
Κοινωνική Ασφάλιση που παρουσίασε, την
περασμένη βδομάδα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σε
συνδυασμό με την επέλαση των επιχειρηματικών
ομίλων ενάντια σε εργασιακές σχέσεις και
δικαιώματα διαμορφώνουν συνολικά το τοπίο
κλιμάκωσης της επίθεσης στην εργατική τάξη.

Το κεφάλαιο επιδιώκει, μέσω της διασφάλισης φθηνής
εργατικής δύναμης, να θωρακίσει την κερδοφορία του.
Το νέο Ασφαλιστικό, σε συνδυασμό με τη
φοροαφαίμαξη, οδηγεί αρκετούς
αυτοαπασχολούμενους εκτός επαγγέλματος,
εξασφαλίζοντας νέα μερίδια στην αγορά, νέα πεδία
κερδοφόρων επενδύσεων για τα υπερσυσσωρευμένα
κεφάλαια των μονοπωλίων.

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο εκτοξεύει την
αφαίμαξη των αυτασφαλισμένων επιστημόνων,
που μπορεί να είναι τόσο αυτοαπασχολούμενοι
όσο και μισθωτοί. Παραδοσιακά, με μπλοκάκι
αμειβόταν ένας αυτοαπασχολούμενος που πουλούσε το προϊόν της ατομικής εργασίας του «ανεξάρτητα», σε πολλούς
διαφορετικούς αγοραστές.
Ωστόσο, το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ ή «μπλοκάκι») αποτελεί πλέον κυρίαρχη μορφή παροχής
εξαρτημένης εργασίας σε πολλούς κλάδους, όπου απασχολούνται μισθωτοί επιστήμονες. Την τελευταία
15ετία, το «μπλοκάκι» μετατράπηκε σε όπλο στα χέρια της εργοδοσίας, για να συγκαλύπτει σχέσεις πραγματικής
μισθωτής εργασίας, ενώ πλέον διευρύνεται και στο Δημόσιο (βλ. πρόσφατη ρύθμιση για πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας με ΔΠΥ).
Αφορά χιλιάδες εργαζόμενους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, με σταθερό μηνιαίο μισθό, με συμβατικό
ωράριο και έλεγχο - εποπτεία της εργασίας τους και του προϊόντος αυτής απ' τον εργοδότη, που όμως με τυπικούς -
νομικούς όρους καταγράφονται ως αυτοαπασχολούμενοι.

Αβάσταχτες εισφορές για μια σύνταξη «φιλοδώρημα»
Η κυβέρνηση αγνόησε προκλητικά τις λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στα αντιασφαλιστικά σχέδιά της.
Το τελικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις χειρότερες από τις προβλέψεις του αρχικού σχεδίου!

Εξοντώνει τους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς με μπλοκάκι επιστήμονες, με εισφορές που θα υπολογίζονται
στο φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο εξωφρενικό 38% του
εισοδήματός τους. Για το σύνολο των ασφαλισμένων (τυπικά μισθωτούς, μισθωτούς με μπλοκάκι και
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες) ισοπεδώνει τις συντάξεις και τις άλλες παροχές τής μόνο κατ' όνομα, πλέον,
Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς το ποσοστό αναπλήρωσης για 40 χρόνια εργασίας διαμορφώνεται στο
42,8%, μειωμένο από 30% έως 40% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.
Το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης είναι μειωμένο σχεδόν κατά 6% ακόμα και σε σχέση με το εξοργιστικά χαμηλό του
προσχεδίου. Η περίφημη «εθνική σύνταξη» (το «εγγυημένο» επίδομα πτωχοκομείου) θα δίνεται σε 20 αντί για 15
χρόνια δουλειάς. Ενώ για όσους έχουν συμπληρώσει τη 15ετία, θα χορηγείται μειωμένο κατά 10%.
Οι περίφημες «εκπτώσεις» για τους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς με μπλοκάκι επιστήμονες που επινόησε
η κυβέρνηση, προκειμένου να εκτονώσει την οργή, αποτελούν κοροϊδία, καθώς θα ισχύσουν μόνο μεταβατικά για
την τριετία 2017 - 19. Οι άνεργοι με «μπλοκάκι» ή χωρίς δουλειά αυτοαπασχολούμενοι με μηδενικό ή
ισχνό εισόδημα, καλούνται να πληρώσουν το ελάχιστο ποσό εισφορών των 2.830 ευρώ ετησίως, για να
εξασφαλίσουν υγειονομική κάλυψη και μια σύνταξη πτωχοκομείου.
Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι ακόμα κι αυτές οι «εκπτώσεις» - ψίχουλα για τους νέους επιστήμονες
(αντί για 20% προβλέπεται μειωμένη εισφορά για την κύρια σύνταξη: 14% για τα πρώτα 2 χρόνια από την πρώτη
υπαγωγή τους στην Ασφάλιση, και 17% για την επόμενη τριετία) απλώς θα μετακυλιστούν στο τέλος του
ασφαλιστικού βίου και, μάλιστα, έντοκα!!!
Η σύγκριση που επιχειρεί η κυβέρνηση, ώστε να εμφανίσει «ευνοημένους» (βεβαίως μόνο ως προς το
σκέλος των εισφορών ασφάλισης) τους αυτασφαλισμένους επιστήμονες με πολύ χαμηλό εισόδημα,
γίνεται σε σχέση με τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που διαμορφώθηκαν την τελευταία περίοδο.
Για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2006 και μετά, με τη
συνευθύνη των δυνάμεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ (και τον τότε πρόεδρο του ΤΕΕ να ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ)
που στήριξαν τον εμβληματικό, ως προς την εφαρμογή της ανταποδοτικότητας, Ν. 3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ.
Ο νόμος αυτός και όσοι ακολούθησαν οδήγησαν εκτός Ασφάλισης τα 2/3 των αυτασφαλισμένων
μηχανικών. Ο νέος νόμος για το Ασφαλιστικό έρχεται να επιταχύνει τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση σε
κλάδους όπως αυτοί όπου παραδοσιακά είναι διευρυμένη η εργασία αυτοαπασχολούμενων όπως σε μια
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σειρά από επιστημονικές ειδικότητες.
Αυτό είναι, άλλωστε, και το περιεχόμενο της γενικής πολιτικής που εφαρμόζεται, με την προώθηση της πολιτικής της
ΕΕ για την απελευθέρωση και πιστοποίηση των επαγγελμάτων, την εκπαιδευτική πολιτική κ.ά.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει συμμετοχή των εργοδοτών στην Ασφάλιση των εργαζομένων με
μπλοκάκι με υποχρέωση καταβολής του 13,3% απ' το 38% των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών επί
του μισθού τους. Το ποσό αυτό θα το μετακυλίσει ο εργοδότης άμεσα στις απολαβές του εργαζόμενου,
όπως άλλωστε έχει την ευχέρεια να πράξει μέσω των ατομικών συμφωνητικών. Στην πραγματικότητα, η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποιεί τελεσίδικα το «μπλοκάκι» ως βασικό τρόπο αμοιβής της εξαρτημένης
εργασίας.
Αλλωστε, το 13,3% παραμένει μικρότερο απ' την εργοδοτική επιβάρυνση για έναν τυπικά μισθωτό, καθώς ο
εργοδότης εξακολουθεί να μην πληρώνει εισφορές για Επικουρικό και Υγεία. Το νομοσχέδιο κατοχυρώνει τα
κίνητρα του εργοδότη για απασχόληση των μισθωτών με ΔΠΥ.

Ταυτόχρονη επίθεση και στις εργασιακές σχέσεις
Ομως, η επίθεση του κεφαλαίου δεν περιορίζεται στο Ασφαλιστικό ούτε μόνο στη νέα φοροεπιδρομή στο λαϊκό
εισόδημα. Οι μονοπωλιακοί όμιλοι επιχειρούν να λύσουν τα χέρια τους από εργασιακά δικαιώματα, ισοπεδώνοντας τις
εργασιακές σχέσεις.
Το τελευταίο διάστημα, η εργοδοσία και ιδιαίτερα οι μεγάλοι όμιλοι προωθούν ατομικές Συμβάσεις που περιλαμβάνουν
απαράδεκτους όρους που παραπέμπουν στον 19ο αιώνα. Ο αντεργατικός χαρακτήρας τέτοιων Συμβάσεων
περιλαμβάνει ρήτρες που επιχειρούν να εισαγάγουν στις Συμβάσεις των εργαζομένων αλλοδαπό Εργατικό
Δίκαιο, αντιδραστικότερο απ' το ελληνικό, αξιοποιώντας το γεγονός πως η επιχείρηση έχει έδρα σε άλλη
χώρα, παρά το γεγονός πως οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται στην Ελλάδα, ενώ οι όροι αφορούν και
εργαζόμενους που εργάζονται στην Ελλάδα.
Με την υλοποίηση τέτοιων Συμβάσεων, ο εργαζόμενος για να βρει το δίκιο του θα πρέπει να προσφύγει στα
δικαστήρια της χώρας όπου έχει έδρα η επιχείρηση. Αλλες κραυγαλέες διατάξεις είναι η απαίτηση δέσμευσης του
εργαζόμενου ότι δε θα πληρώνεται σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή τραυματισμού (ζητώντας του να
διορίσει έναν αναπληρωτή για να κρατήσει ανοικτή τη θέση εργασίας του στον όμιλο μέχρι να επιστρέψει στη
δουλειά) και να συμφωνήσει ρητά πως αν αρρωστήσει για αθροιστικά πάνω από 15 μέρες/έτος απολύεται. Τον
υποχρεώνουν να υπογράψει ρητή «δήλωση» ότι δε θεωρεί τον εαυτό του υπάλληλο του ομίλου και ότι θα
αποζημιώνει ο ίδιος τον εργοδότη σε περίπτωση που προκύψουν απαιτήσεις κάποιου πελάτη προς τον όμιλο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής είναι το κρούσμα εργοδοτικής τρομοκρατίας στην
επιχείρηση BIOSAR του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο όμιλος εκδικητικά απέλυσε εργαζόμενη μηχανικό με
μπλοκάκι, γιατί αρνήθηκε να υπογράψει ατομική Σύμβαση με τέτοιους πρωτοφανείς καταχρηστικούς
όρους και απευθύνθηκε για στήριξη στο σωματείο του κλάδου της.
Η προώθηση αλλοδαπού Εργατικού Δικαίου είναι απότοκο της Οδηγίας Μπολκεστάιν. Οι Συμβάσεις
αλλοδαπού - βρετανικού Δικαίου σήμερα (Παναμά κ.ο.κ. αύριο;) μέσω εξωχώριων εταιρειών (με εξωχώρια
φορολόγηση), σε συνδυασμό με τη γενίκευση της ελαστικής εργασίας, αποτελούν τμήμα μιας συνολικότερης
επιδίωξης του κεφαλαίου για την υπέρβαση της κρίσης και θωράκιση της κερδοφορίας του, με νέες θυσίες των
εργαζομένων.

Οι Συμβάσεις Εργασίας με μπλοκάκι με τέτοιους όρους εργασίας συνοψίζουν με τον πιο κραυγαλέο τρόπο το
εφιαλτικό μέλλον των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, που επιδιώκουν να επιβάλλουν το κεφάλαιο και η
ΕΕ, με τη στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Το δίκιο του λαού θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα!
Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να απαλλαγεί το κεφάλαιο απ' τις ασφαλιστικές εισφορές και να ελαττωθεί το
«βάρος» συμμετοχής του κράτους στην Κοινωνική Ασφάλιση, ώστε να εξασφαλιστούν νέοι πόροι χρηματοδότησης
των μονοπωλιακών ομίλων. Γι' αυτό και το Ν/Σ έχει την ενεργό στήριξη του ΣΕΒ, των υπόλοιπων εργοδοτικών
φορέων και των δανειστών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχειρεί στην πραγματικότητα να ρίξει τη «χαριστική
βολή» στην Κοινωνική Ασφάλιση, όπως τη γνωρίσαμε, στη μεγάλη κατάκτηση του εργατικού - λαϊκού
κινήματος που προέκυψε μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.
Η αντιασφαλιστική επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - άρχουσας τάξης αφορά το σύνολο του λαού, μισθωτούς και
αυτοαπασχολούμενους, άνεργους και συνταξιούχους. Δεν αφορά έναν μεμονωμένο κλάδο ή μια μεμονωμένη
κατηγορία. Δεν περιορίζεται στο Ασφαλιστικό, αλλά περιλαμβάνει το σύνολο των όρων ζωής και εργασίας
της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων για τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό και η απάντηση των
εργαζομένων πρέπει να είναι κοινή, ενιαία και αποφασιστική.
Κανένα σωματείο και κανένας κλάδος εργαζομένων δεν μπορεί να αποκρούσει μόνος του αυτήν τη
συνολική αντεργατική επίθεση. Χρειάζεται συνολική ανασύνταξη του κινήματος που θα σημαδέψει τον
πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την ΕΕ, οργάνωση της πάλης με τον ταξικό πόλο του εργατικού
κινήματος, το ΠΑΜΕ, απομονώνοντας σε κάθε χώρο τις δυνάμεις του εργοδοτικού και του κυβερνητικού
συνδικαλισμού. Μ' αυτή την κατεύθυνση, το λαϊκό κίνημα μπορεί να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα
οργάνωσης μιας λαϊκής συμμαχίας που θα ανοίξει το δρόμο για να γίνει ο λαός κυρίαρχος του πλούτου
που παράγει.
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