
Λαϊκός Ξεσηκωμός  

για να ακυρώσουμε το 

αντιασφαλιστικό έγκλημα! 

 

Μισθωτοί & αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες  

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ βάζει ταφόπλακα στα ασφαλιστικά δικαιώματα του λαού. 
Ισοπεδώνει ό,τι απέμεινε όρθιο από τις κατακτήσεις των λαϊκών αγώνων στον 20ο αιώνα. Αποδέχεται και 
μονιμοποιεί όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους. Επιβάλλει νέες ληστρικές εισφορές για μια 
«ανταποδοτική» σύνταξη φιλοδώρημα στα βαθιά γεράματα. Δεν εξαιρεί καμιά κατηγορία εργαζόμενων από την 
επίθεση. Με την «ανταποδοτικότητα» απαλλάσσει το κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους και το κράτος τους 
από τα «βάρη» για την κοινωνική ασφάλιση. Η «αριστερή κυβέρνηση» του ΣΥΡΙΖΑ επιλέχτηκε για να κάνει αυτή 
τη «βρώμικη δουλειά», που καμιά προηγούμενη αστική κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει. 

Όλοι στο δρόμο... 

Το νομοσχέδιο «κουρεύει» τις συντάξεις για τους μισθωτούς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τους μισθωτούς 
με «μπλοκάκι» και τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Οι νεότεροι καταδικάζονται σε μια σύνταξη 
μειωμένη κατά 40% απ’ τη σημερινή ήδη κουτσουρεμένη, ενώ οι παλιοί ασφαλισμένοι χάνουν σχεδόν τη μισή 
σημερινή σύνταξη. Υπερδιπλασιάζει τις εισφορές για μισθωτούς με «μπλοκάκι» και αυτοαπασχολούμενους, 
κλέβει έτσι σχεδόν το 40% των αποδοχών τους. Η κυβέρνηση για να εξαπατήσει δηλώνει ότι δήθεν θα 
υποχρεώσει τους εργοδότες να καταβάλουν συμμετοχή 13,5% για τα «μπλοκάκια». Με αυτόν τον τρόπο και 
ενώ οι ίδιοι οι εργοδότες δηλώνουν ότι θα μετακυλίσουν το 13,5% στους νυν εργαζόμενους, η κυβέρνηση 
νομιμοποιεί τελεσίδικα την «παράνομη» κι ελαστική αυτή μορφή εργασίας. Δίνει νέα κίνητρα στους 
εργοδότες να απαλλαχθούν οριστικά από την ασφάλιση του εργαζόμενου, την αποζημίωση απόλυσης, τα όρια 
ομαδικών απολύσεων, τις πληρωμένες άδειες, τις άδειες λοχείας, τοκετού, ασθενείας, το ωράριο απασχόλησης 
και την πληρωμή για υπερωρίες. 

Το νομοσχέδιο «έκτρωμα» δε διορθώνεται! 

Η μαζική κινητοποίηση και κατακραυγή των χιλιάδων εργαζόμενων επιστημόνων υποχρέωσε την κυβέρνηση σε 
επικοινωνιακό ελιγμό. Ανακοίνωσε κάποιες δήθεν «σημαντικές βελτιώσεις» μετά τη συνάντηση του Αλ. Τσίπρα με 
την ηγεσία των επιστημονικών φορέων. Διαφημίζουν ως «απαλλαγή» για τον άνεργο νέο επιστήμονα, το 
δικαίωμα να πληρώνει 2.500 ευρώ το χρόνο αντί για 2.800. Θεωρούν ως ελάφρυνση του νέου εργαζόμενου με 
μπλοκάκι ή του αυτοαπασχολούμενου, το δικαίωμα να πληρώνει αντί για το 38,45% του εισοδήματός του 
ισόβια, το «ελαφρύτερο» 33,5% για την πρώτη τριετία και το 35,5% την επόμενη διετία. 

Με περισσό θράσος, ισχυρίζονται ότι απαλλάσσουν από ασφαλιστικές εισφορές τον άνεργο, πρώην 
μισθωτό ή αυτοαπασχολούμενο, που έχει προχωρήσει σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
Στην πραγματικότητα θέλουν να πετάξουν οριστικά εκτός επαγγέλματος όσους αδυνατούμε να πληρώσουμε 
ή να μας υποχρεώσουν να δουλεύουμε «μαύρα», χωρίς δικαιώματα, εφ’ όρου ζωής. Η ρύθμιση αυτή 
αποτελεί ένα ακόμα «δώρο» του ΣΥΡΙΖΑ στο μεγάλο κεφάλαιο. Αναφέρονται μόνο στις εισφορές 
συσκοτίζοντας την δραματική επιδείνωση που έρχεται στο ύψος των συντάξεων, στα όρια 
συνταξιοδότησης, στις παροχές υγείας. 

Δε μπορούν να μας εξαπατούν άλλο! «Ανταποδοτικότητα» σημαίνει «ό,τι πληρώνεις–παίρνεις». Όποια 
προσωρινή «ελάφρυνση» στις ασφαλιστικές μας εισφορές μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερο κούρεμα 
της μελλοντικής μας σύνταξης, με μόνο κερδισμένο τους εργοδότες και το κράτος τους. 

 



Οι ηγεσίες των επιστημονικών φορέων είναι με τον αντίπαλο... 

Για να έχει ο αγώνας μας συνέχεια, κλιμάκωση και προοπτική οφείλουμε να σημαδέψουμε τον πραγματικό 
αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους και τους πρόθυμους υπηρέτες τους. Η κυβέρνηση Τσίπρα ανέλαβε 
για λογαριασμό του κεφαλαίου τη «βρώμικη» δουλειά. Εξίσου συνένοχοι είναι τα κόμματα της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ, όλες οι αστικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια. Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ του 
υποταγμένου κυβερνητικού & εργοδοτικού συνδικαλισμού. Οι ηγεσίες των επιστημονικών φορέων & 
επιμελητηρίων (ΤΕΕ, Δικηγορικοί και Ιατρικοί Σύλλογοι, Επιστημονικές Ενώσεις). Όλοι αυτοί συναίνεσαν στην 
κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, συνέργησαν σε κάθε προηγούμενη φάση του «διαρκούς» αντιασφαλιστικού 
εγκλήματος.  

Προωθούν την πολιτική της ανταποδοτικότητας που μεταφέρει τα βάρη της κοινωνικής ασφάλισης από το κράτος 
και την εργοδοσία στις πλάτες των εργαζόμενων. Στήριξαν και στηρίζουν τα διαδοχικά Μνημόνια, την πολιτική 
θωράκισης της ανταγωνιστικότητας που υλοποιούν αυτά και εφαρμόστηκε πολύ πριν την κρίση. 

Τώρα «θρηνούν» υποκριτικά στον «τόπο του εγκλήματος» και προσπαθούν να εγκλωβίσουν το κίνημα σε μια 
διαπραγμάτευση για τη «διόρθωση» και «βελτίωση» των όρων της σφαγής μας. Ζητούν να διατηρήσει το ΕΤΑΑ 
(Ταμείο επιστημόνων) την αυτονομία του και να μετατραπεί σε ένα πλήρως ανταποδοτικό (χωρίς εισφορές 
κράτους και εργοδοτών) Ταμείο που θα χορηγεί επικουρική σύνταξη και εφάπαξ. Χαρακτηρίζουν ως «αόριστες» 
τις προτάσεις της κυβέρνησης, της ζητούν να φέρει αναλογιστική μελέτη που να «δικαιολογεί» τα μέτρα του 
νομοσχεδίου, διαπραγματεύονται «ελαφρύνσεις» στα ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών επί 
του εισοδήματος. Η στάση τους αποκαλύπτει το διαχρονικό τους ρόλο, να προωθούν την πολιτική ΕΕ-άρχουσας 
τάξης σε κάθε κλάδο. Ιδιαίτερα στο ΤΕΕ οι δυνάμεις ΣΥΡΙΖΑ -ΠΑΣΟΚ -ΝΔ προώθησαν ενεργά τον νόμο 
3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ, που αποτελεί Μνημείο ανταποδοτικότητας. Ο νόμος αυτός και όσοι 
ακολούθησαν, οδήγησαν εκτός ασφάλισης λόγω χρεών πάνω από το 50% των μηχανικών. Οι ίδιες 
δυνάμεις οργάνωσαν την «αξιοποίηση» - ληστεία των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ με τη «μπίζνα» της επένδυσης 
στην Τράπεζα Αττικής, που στοίχισε πάνω από 800 εκ. ευρώ, μετά από διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις. 
Απώλειες που αθροίστηκαν στο κούρεμα του PSI. Να τι εννοεί η κυβέρνηση όταν μιλάει για την «αξιοποίηση» των 
αποθεματικών. 

Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα θετικό από τη «διαπραγμάτευση» των ηγεσιών των επιστημονικών φορέων, 
θεσμικών συμβούλων της εκάστοτε κυβέρνησης, που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τα «κοινά» συμφέροντα 
«όλων των επιστημόνων», γιατί 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 ταγμένοι στην υπηρεσία του αντίπαλου. 

Με το ταξικό κίνημα, στο δρόμο ακυρώνουμε το νόμο! 

Δεν επιτρέπουμε στους «φορείς» να διαπραγματεύονται για λογαριασμό μας. Παίρνουμε τον αγώνα στα χέρια μας 
με τις επιτροπές αγώνα σε κάθε επιστημονικό φορέα. Οι μισθωτοί με τα ταξικά σωματεία στον κλάδο μας. 
Συντονίζουμε την πάλη μας με τα εκατοντάδες σωματεία και ομοσπονδίες με τον ταξικό πόλο του εργατικού 
κινήματος, το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ. 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 μιας 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! 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ -ΚΑΘΟΛΙΚΗ -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ! ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ! 

4 ΦΛΕΒΑΡΗ – ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ! 


