
Μπλόκο στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ! 

Ακούραστα στο δρόμο! Να μην περάσει η διάλυση της κοινωνικής 
ασφάλισης! 

Το αντιασφαλιστικό «έκτρωμα» δε διορθώνεται! 

Με κάλπικες διορθώσεις που δεν αλλάζουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του νομοσχεδίου και με στημένους διαλόγους για 
επικοινωνιακή κατανάλωση προσπαθεί η κυβέρνηση να εκτονώσει τις διαθέσεις για κλιμάκωση του αγώνα στους μισθωτούς 
και αυτοαπασχολούμενους τεχνικούς. 

Εξαγγέλει αλλεπάλληλες τάχα «βελτιώσεις» προκειμένου να «χρυσώσει το χάπι» και να περάσει το νομοσχέδιο ταφόπλακα για 

το ασφαλιστικό. Για τους μισθωτούς με μπλοκάκι και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες ανακοίνωσε 3ετείς «εκπτώσεις» στις 

ληστρικές ασφαλιστικές εισφορές για εισοδήματα άνω των 7.000 Ευρώ. Αυτές οι εκπτώσεις στα εισοδήματα από 8000 έως 

10000 Ευρώ το χρόνο, αφήνουν ως τελικό μηνιαίο εισόδημα στην τσέπη του αυτοαπασχολούμενου (κι αυτό για μια 

τριετία, γιατί μετά οι εκπτώσεις καταργούνται) από 340 ως 440 Ευρώ, κάτω δηλαδή κι από τον κατώτατο μισθό!  

Προηγουμένως είχε βαφτίσει «απαλλαγή» για τους άνεργους νέους επιστήμονες, τη δυνατότητα να πληρώνουν 2.500 Ευρώ το 

χρόνο αντί για ...2.800, ενώ για όσους έχουν προχωρήσει σε αναστολή επαγγέλματος έδινε τη «δυνατότητα» να πεταχτούν 

οριστικά εκτός επαγγέλματος προκειμένου να μην πληρώνουν εισφορές! 

Στους φτωχούς και μεσαίους αγρότες η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα μεταβατικής κλιμάκωσης των εισφορών στο 

προβλεπόμενο ύψος έως το 2021 και επιλογής χαμηλότερου ποσοστού εισφοράς μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, 

σε ποσοστό 16 αντί για 20% που βεβαίως οδηγεί αντίστοιχα σε μικρότερη σύνταξη. 

Αυτές οι εξαγγελίες  αποτελούν πρόκληση για τους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, για τους 
φτωχομεσαίους αγρότες για το σύνολο των εργαζόμενων που βρίσκονται στο στόχαστρο της αντιλαϊκής κλιμάκωσης. 

Ο διαλογός τους είναι μια απάτη... 

Δεν επιτρέπουμε να μας εξαπατούν άλλο! Αναφέρονται μόνο στις δήθεν «ελαφρύνσεις» εισφορών ενώ συσκοτίζουν τη 
δραματική επιδείνωση που φέρνουν στο ύψος των συντάξεων, στα όρια συνταξιοδότησης, στις παροχές υγείας. 
«Ανταποδοτικότητα» σημαίνει «ό,τι πληρώνεις–παίρνεις». Όποια προσωρινή «ελάφρυνση» στις ασφαλιστικές μας 
εισφορές μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερο κούρεμα της μελλοντικής μας σύνταξης, με μόνους κερδισμένους τους εργοδότες 
και το κράτος τους. 

Η κυβέρνηση καλεί υποκριτικά σε διάλογο για διαπραγμάτευση των όρων της σφαγής μας. Οι ηγεσίες των επιστημονικών 
φορέων  προβάλλουν  μια κάλπικη γραμμή δήθεν «απόρριψης του νομοσχεδίου». Αποδέχονται πλήρως την πολιτική 
του κεφαλαίου και της ΕΕ για την ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση ενώ προβάλλουν το επιχείρημα για «μη 
βιωσιμότητα» του ασφαλιστικού εάν εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έφερε αναλογιστική 
μελέτη που να «δικαιολογεί» τα μέτρα του νομοσχεδίου. Διαπραγματεύονται δήθεν «ελαφρύνσεις» στα ποσοστά υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών επί του εισοδήματος, ενώ βασικά επιδιώκουν να διατηρήσει το ΕΤΑΑ (Ταμείο επιστημόνων) την 
αυτονομία του και να μετατραπεί σε ένα πλήρως ανταποδοτικό (χωρίς εισφορές κράτους και εργοδοτών) ιδιωτικό Ταμείο 
που θα χορηγεί επικουρική σύνταξη και εφάπαξ. 

Η ηγεσία του ΤΕΕ παρά τη δεσμευτική ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας για πλήρη απόρριψη του νομοσχεδίου και 
αποχώρηση από το διάλογο, συνεχίζει να διαπραγματεύεται «βελτιώσεις» βάσει των αναλογιστικών μελετών από κοινού με τις 
ηγεσίες ιατρικών και δικηγορικών συλλόγων. 

Την ίδια ώρα η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ, διορισμένη με σύμφωνη γνώμη της ηγεσίας του ΤΕΕ, αποφασίσε την είσπραξη 

αναδρομικά των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές (περίπου 2.500 Ευρώ) της περιόδου 2011 - 2014 (που επέβαλε 

το μεσοπρόθεσμο του 2011) και προχωρά στη μηνιαία είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών (από εξαμηνιαία μέχρι 

σήμερα) όπως άλλωστε προβλέπει και το νομοσχέδιο έκτρωμα για το ασφαλιστικό. Στη συνέχεια οι διοικήσεις ΤΣΜΕΔΕ 

–ΤΕΕ ξανά στο ρόλο του «υπερασπιστή» των μηχανικών, χωρίς να ανακαλέσουν τη δική τους απόφαση, έδωσαν 

παράταση μέχρι τις 10 Μάρτη για την έναρξη είσπραξης των αναδρομικών. Το κίνημα των εργαζόμενων μηχανικών δεν 

πρέπει να περιοριστεί σε μια «εσωστρεφή» συζήτηση με τις διοικήσεις των ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ –ΤΕΕ για τους όρους και το 



χρόνο της σφαγής.  Σήμερα κρίνεται η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης του λαϊκού κινήματος για την απόσυρση του 

νόμου λαιμητόμου και την ανατροπή συνολικά του αντιασφαλιστικού πλαισίου επομένως και των νόμων που μας 

υποχρεώνουν στην καταβολή των αναδρομικών. Οι διοικήσεις ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ –ΕΤΑΑ δεν είναι στο πλευρό μας. 

Αντίθετα επιδιώκουν να διατηρήσουν με το «αυτοδιοίκητο» Ταμείο τον έλεγχο της εγγυοδοσίας των τεχνικών εταιρειών 

και την επένδυση της Attica-Bank.  

Η «διαπραγμάτευση» των ηγεσιών των επιστημονικών φορέων, θεσμικών συμβούλων του αστικού κράτους, δεν είναι υπέρ των 
συμφερόντων μας. Ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τα «κοινά» συμφέροντα «όλων των επιστημόνων», αλλά τέτοια κοινά 
συμφέροντα δεν υπάρχουν. Δεν συμβιβάζεται το συμφέρον του μισθωτού επιστήμονα με το συμφέρον του εργοδότη 
επιστήμονα, το συμφέρον του αυτοαπασχολούμενου επιστήμονα με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών ή μετόχων των 
μονοπωλιακών ομίλων που μπορεί να είναι επιστήμονες. Οι ηγεσίες των επιστημονικών φορέων είναι ταγμένες στην 
υπηρεσία του αντίπαλου. 

Ένας για όλους – όλοι για έναν! 

Παίρνουμε τον αγώνα στα χέρια μας με διαρκείς κινητοποιήσεις των ταξικών σωματείων και των επιτροπών αγώνα 
μισθωτών και αυτοαπσχολούμενων Τεχνικών.  Συνεχίζουμε στο δρόμο της μεγάλης απεργίας στις 4 Φλεβάρη με τις 
μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, των μεγάλων συλλαλητηρίων των αγροτών στην Αθήνα και των 
αγροτικών μπλόκων 

Κλιμακώνουμε!  

Δίνουμε τη μάχη να μην περάσει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση. Συμπαρατασσόμαστε 
με όλες τις δυνάμεις μας, μαζί με τους αγωνιζόμενους φτωχομεσαίους αγρότες ώστε να μη φτάσει το έκτρωμα στη Βουλή. 

Στο δρόμο ακυρώνουμε το νόμο! 

Η σύγκρουση με το κεφάλαιο, τους μονοπωλιακούς ομίλους και την πολιτική τους είναι μονόδρομος. Μ' αυτή την 
κατεύθυνση, το λαϊκό κίνημα μπορεί και πρέπει να μετατρέψει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης στο Βατερλό της. 
Κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την οργάνωση της λαϊκής συμμαχίας που βαδίζει μαχητικά ενάντια στον 
πραγματικό αντίπαλο, την αστική τάξη, το κράτος της, την ΕΕ που τη στηρίζει.  

Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία των αναγκών μας! Απαιτούμε: 
 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ! ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ! 

 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ! ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΔΩΡΕΑΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΧΡΕΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ (ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, 
μισθό ή ΔΠΥ, και για τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα, έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ή το εισόδημά τους βρίσκεται σε εξευτελιστικό επίπεδο)!  

 ΕΞΩ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ – ΕΞΩ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ! 

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, ΑΚΥΡΩΣΗ της βεβαίωσης των ασφαλιστικών χρεών των 
εργαζόμενων στην εφορία! 

Αν τολμήσει η κυβέρνηση και φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο έκτρωμα παρά τη γενική κατακραυγή, 
απαντάμε με 48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ! Να νεκρώσει όλη η χώρα! 

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή με τις Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών και Aυτοαπασχολούμενων Μηχανικών 
- Τεχνικών 

 στη συγκέντρωση στο ΤΣΜΕΔΕ την Πέμπτη 25 Φλεβάρη στις 9:00 π.μ. πλ. Κλαυθμώνος  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

www.dpk.tee.gr, τηλ. 6946799833, 6977806266 

 

 


