
ΝΑ ΜΖΝ ΠΔΡΑΟΤΝ ΣΑ ΑΝΣΙΛΑΪΚΑ ΜΔΣΡΑ ΣΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΙ 

ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ! 

Όινη ζηε κάρε ηεο 48σξεο γεληθήο Απεξγίαο!  

Σηκάκε ηε θεηηλή Πξσηνκαγηά κε καδηθή ζπκκεηνρή ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ ΠΑΜΔ ζην 
ύληαγκα, ηελ Κπξηαθή 8 Μάε, ζηηο 10.00 π.κ. (προζσγκένηρωζη 9.00 π.μ. πλ. Κάνιγγος) 

Η θπβέξλεζε θαηέζεζε ην αληηαζθαιηζηηθφ-θνξνκπερηηθφ ηεο έθηξσκα, ζε πιήξε ζπλελλφεζε κε ηνπο «εηαίξνπο» ηεο θαη, 

θπζηθά, κε ηηο επινγίεο θαη ηελ πιήξε ζηήξημε απηψλ πνπ έρνπλ θαη αζθνχλ ηελ πξαγκαηηθή εμνπζία: ησλ βηνκεράλσλ, 

ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ ηξαπεδηηψλ, ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ησλ νκίισλ ηεο. Απηψλ πνπ αλέζεζαλ ζηελ θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ 

–ΑΝΕΛ λα θάλεη ηε «βξψκηθε δνπιεηά θαη ζην αζθαιηζηηθφ».  

Αβάζηαθηεο εηζθνξέο γηα κηα ζύληαμε «θηινδώξεκα» 

Η θπβέξλεζε αγλφεζε πξνθιεηηθά ηηο ιατθέο αληηδξάζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηα αληηαζθαιηζηηθά ζρέδηά ηεο. Σν 

ηειηθό λνκνζρέδην πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο ρεηξόηεξεο από ηηο πξνβιέςεηο ηνπ αξρηθνύ ζρεδίνπ! 

Εμνληψλεη ηνπο απηαπαζρνινχκελνπο θαη κηζζσηνχο κεραληθνχο κε κπινθάθη, κε εηζθνξέο πνπ ζα ππνινγίδνληαη ζην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ην ύςνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην εμσθξεληθό 38% ηνπ 

εηζνδήκαηόο ηνπο. Γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ (ηππηθά κηζζσηνχο, κηζζσηνχο κε κπινθάθη θαη 

απηναπαζρνινχκελνπο επηζηήκνλεο) ηζνπεδώλεη ηηο ζπληάμεηο θαη ηηο άιιεο παξνρέο ηεο, κφλν θαη’ φλνκα πιένλ, 

«θνηλσληθήο» αζθάιηζεο, θαζώο ην πνζνζηό αλαπιήξσζεο γηα 40 ρξόληα εξγαζίαο δηακνξθώλεηαη ζην 42,8% 

κεησκέλν από 30% έσο 40% ζε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά επίπεδα. Σν ηειηθφ πνζνζηφ αλαπιήξσζεο είλαη κεησκέλν 

ζρεδφλ θαηά 6% αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ην εμνξγηζηηθά ρακειφ ηνπ πξνζρεδίνπ. Η πεξίθεκε «εζληθή ζχληαμε» (ην 

«εγγπεκέλν» επίδνκα πησρνθνκείνπ) ζα δίλεηαη ζε 20 αληί γηα 15 ρξφληα δνπιεηάο. Ελψ γηα φζνπο έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

ηελ 15εηία, ζα ρνξεγείηαη κεησκέλν θαηά 10%.  

Οη πεξίθεκεο «εθπηώζεηο» γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηζζσηνχο κε κπινθάθη κεραληθνχο πνπ επηλφεζε ε 
θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα εθηνλψζεη ηελ νξγή, απνηεινχλ θνξντδία, θαζψο ζα ηζρύζνπλ κόλν κεηαβαηηθά γηα ηελ 
ηξηεηία 2017-19. Οη άλεξγνη κε «κπινθάθη» ή ρσξίο δνπιεηά απηναπαζρνινύκελνη κε κεδεληθό ή ηζρλό εηζόδεκα, 
θαινχληαη λα πιεξψζνπλ ην ειάρηζην πνζό εηζθνξώλ ησλ 2.830 επξώ εηεζίσο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ πγεηνλνκηθή 
θάιπςε θαη κηα ζύληαμε πησρνθνκείνπ. Απνηειεί πξόθιεζε ην γεγνλφο φηη αθόκα θη απηέο νη «εθπηώζεηο»-ςίρνπια 
γηα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο (αληί γηα 20% πξνβιέπεηαη κεησκέλε εηζθνξά γηα ηελ θχξηα ζχληαμε: 14% γηα ηα πξψηα 2 
ρξφληα απφ ηελ πξψηε ππαγσγή ηνπο ζηελ Αζθάιηζε, θαη 17% γηα ηελ επφκελε ηξηεηία), θαηαγξάθνληαη σο ρξένο ε 
πιεξσκή ηνπ νπνίνπ απιά αλαζηέιιεηαη ρξνληθά!!!  
Ζ ζύγθξηζε πνπ επηρεηξεί ε θπβέξλεζε ώζηε λα εκθαλίζεη «επλνεκέλνπο» (βεβαίσο κόλν σο πξνο ην ζθέινο ησλ 

εηζθνξώλ αζθάιηζεο) ηνπο απηαζθαιηζκέλνπο κεραληθνύο κε πνιύ ρακειό εηζόδεκα, γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο 

ππέξνγθεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ δηακνξθώζεθαλ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο καο έρνπλ 

ζρεδόλ δηπιαζηαζηεί απφ ην 2006 θαη κεηά, κε ηε ζπλεπζχλε ησλ δπλάκεσλ ΠΑΟΚ, ΝΔ θαη ΤΡΘΖΑ ζην ΣΕΕ (θαη ηνλ 

ηφηε πξφεδξν ηνπ ΣΕΕ λα αλήθεη ζηνλ ΤΡΘΖΑ) πνπ ζηήξημαλ ηνλ εκβιεκαηηθφ, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο 

αληαπνδνηηθόηεηαο, Ν.3518/2006 γηα ην ΣΜΔΓΔ. Ο λόκνο απηόο θαη όζνη αθνινύζεζαλ, νδήγεζαλ εθηόο 

αζθάιηζεο ηα 2/3 ησλ απηαζθαιηζκέλσλ ζπλαδέιθσλ. Σν Ν/, καδί κε ηηο πξνσζνχκελεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

κειεηψλ, πξαθηηθά απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηηάρπλζεο ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζην 

ρψξν. Η απηναπαζρφιεζε πξαθηηθά «ηειεηψλεη» θαη δεθάδεο ρηιηάδεο απηναπαζρνινχκελνη κεραληθνί θαη ηερληθνί 

πεηηνχληαη βίαηα έμσ απ’ ην επάγγεικα θαη πξνιεηαξηνπνηνχληαη.  Απηφ είλαη άιισζηε θαη ην πεξηερφκελν ηεο γεληθήο 

πνιηηηθήο ηεο ΕΕ γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικάησλ, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θ.ά. 

Σν λνκνζρέδην πξνβιέπεη ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηώλ ζηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδόκελσλ κε κπινθάθη κε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπ 13,3% απ' ην 38% ησλ ζπλνιηθώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ κηζζνύ ηνπο. Σν πνζφ απηφ ζα 

ην κεηαθπιίζεη ν εξγνδόηεο ζηνλ εξγαδόκελν, έρνληαο ηελ επρέξεηα λα ην πξάμεη κέζσ ησλ αηνκηθώλ 

ζπκθσλεηηθώλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θπβέξλεζε ΤΡΙΕΑ λνκηκνπνηεί ηειεζίδηθα ην «κπινθάθη» σο βαζηθό ηξόπν 

ακνηβήο ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Άιισζηε ην 13,3% παξακέλεη κηθξόηεξν απ' ηελ εξγνδνηηθή επηβάξπλζε γηα 



έλαλ ηππηθά κηζζσηό, θαζψο ν εξγνδφηεο εμαθνινπζεί λα κελ πιεξψλεη εηζθνξέο γηα επηθνπξηθφ θαη πγεία. Σν 

λνκνζρέδην θαηνρπξώλεη ηα θίλεηξα ηνπ εξγνδόηε γηα απαζρόιεζε ησλ κηζζσηώλ κε ΓΠΤ.  

Οη εηζθνξέο γηα ηελ Δηδηθή Πξνζαύμεζε πνπ θαηαβάιακε φια απηά ηα ρξφληα εμαλεκίδνληαη έλαληη ηεο αόξηζηεο 

εμαγγειίαο ελόο αθόκε πξνλνηαθνύ ραξαθηήξα επηδόκαηνο, πνπ θη απηφ θαλείο δελ εγγπάηαη εάλ, πφηε, ζε ηη χςνο θαη 

κε πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα δνζεί. Σν λέν λνκνζρέδην απνηειεί ηνπο «ηίηινπο ηέινπο» γηα ηα απνζεκαηηθά ηνπ ΣΜΔΓΔ, 

δειαδή ησλ  δηζεθαηνκκπξίσλ, γηα εηζθνξέο, πνπ έρνπκε θαηαβάιεη φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Εξρεηαη λα πξνζηεζεί 

ζηελ θινπή δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ απφ PSI θαη ζηα πάλσ απφ 800 εθ. επξψ πνπ έρεη ζπλνιηθά  «ηνπνζεηήζεη» ην 

ΣΜΕΔΕ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. 

Κη εδψ αθξηβψο πξνθχπηεη ε «είδεζε» ηνπ Ν/: ε ίδξπζε ηνπ «ΣΜΔΓΔ», σο «δηαδόρνπ» ηνπ ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ πνπ ζα 

αλαιάβεη ηνλ θιάδν εγγπνδνζίαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ζα κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ζε απηφ ε πεξηνπζία ηνπ 

πξψελ ΣΜΕΔΕ, δειαδή… νη κεηνρέο ηεο Attica-Bank (!!!) θαη πηζαλά ηκήκα ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ 

Σακείνπ. Με πξνίθα, ινηπόλ, ηνλ θιεκκέλν θαη ιεζηεπκέλν κόρζν ησλ απνζεκαηηθώλ από ηηο ιεζηξηθέο εηζθνξέο 

καο, ε θπβέξλεζε «θιείλεη ην κάηη» ζηελ πνιηηηθνζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία ηνπ ΣΔΔ, παξαρσξώληαο ηεο 

απηό πνπ δηαθαώο δεηνύζε: ην «δηθαίσκα» δηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ-Σξάπεδα θαη ηελ πιηθή δπλαηόηεηα κεηεμέιημήο 

ηνπ ζην πεξίθεκν επαγγεικαηηθό ηακείν, γξακκή πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο επξσελσζηαθήο πνιηηηθήο ζην 

αζθαιηζηηθό. Να, ινηπφλ, πνπ νη θφπνη ησλ «ζπλαδέιθσλ» ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΕΕ δελ πήγαλ ρακέλνη – ν «αγψλαο» ηνπο 

«δηθαηψλεηαη»…  

Σν δίθην καο ζα θξηζεί ζηνπο δξόκνπο ηνπ αγώλα! 
ηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη λα απαιιαγεί ην θεθάιαην απ’ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη λα ειαηησζεί ην 

«βάξνο» ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ λένη πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. Γη’ απηφ θαη ην Ν/ έρεη ηελ ελεξγό ζηήξημε ηνπ ΔΒ, ησλ ππόινηπσλ  εξγνδνηηθώλ 

θνξέσλ θαη ησλ δαλεηζηώλ. Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ επηρεηξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ξίμεη ηε «ραξηζηηθή βνιή» 

ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε φπσο ηε γλσξίζακε, ζηε κεγάιε θαηάθηεζε ηνπ εξγαηηθνύ - ιατθνύ θηλήκαηνο πνπ 

πξνέθπςε κέζα από ζθιεξνύο ηαμηθνύο αγώλεο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα. 

Η αληηαζθαιηζηηθή  επίζεζε  θπβέξλεζεο-ΕΕ-άξρνπζαο ηάμεο αθνξά ην ζύλνιν ηνπ ιανύ, κηζζσηνύο θαη 

απηναπαζρνινύκελνπο, άλεξγνπο θαη ζπληαμηνύρνπο. Δελ αθνξά έλαλ κεκνλσκέλν θιάδν ή κηα κεκνλσκέλε 

θαηεγνξία. Γελ πεξηνξίδεηαη ζην αζθαιηζηηθό, αιιά πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ όξσλ δσήο θαη εξγαζίαο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ γηα ηηο επόκελεο δεθαεηίεο. Γη’ απηφ θαη ε απάληεζε ησλ εξγαδφκελσλ 

πξέπεη λα είλαη θνηλή, εληαία θαη απνθαζηζηηθή. Ζ ζύγθξνπζε κε ην θεθάιαην, ηνπο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο, ηελ 

πνιηηηθή θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο είλαη κνλόδξνκνο. 

Καλέλα ζσκαηείν θαη θαλέλαο θιάδνο εξγαδφκελσλ δελ κπνξεί λα απνθξνχζεη κφλνο ηνπ απηή ηε ζπλνιηθή αληεξγαηηθή 

επίζεζε. Υξεηάδεηαη ζπλνιηθή αλαζχληαμε ηνπ θηλήκαηνο πνπ ζα ζεκαδέςεη ηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν, ην θεθάιαην θαη 

ηελ ΕΕ, νξγάλσζε ηεο πάιεο κε ηνλ ηαμηθφ πφιν ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ην ΠΑΜΕ, απνκνλψλνληαο ζε θάζε ρψξν ηηο 

δπλάκεηο ηνπ εξγνδνηηθνχ θαη ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ. 

Σηκώνοσμε ψηλά ηη ζημαία ηων αναγκών μας! Διεκδικούμε: 

 Να απνζπξζεί ην λνκνζρέδην – ιαηκεηόκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Άκεζε δξαζηηθή κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 
θαη αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ κε βάζε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο! Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθσλ λνκώλ. Όρη ζηα 
επαγγεικαηηθά ηακεία. Όρη ζηελ αληαπνδνηηθόηεηα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα, θαζνιηθή ππνρξεσηηθή 
θνηλσληθή αζθάιηζε ζηε βάζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα δσξεάλ πγεία-πξόλνηα.Έμσ ηα Τακεία από 
ην ρξεκαηηζηήξην, έμσ ην ΤΣΜΕΔΕ από Τξ. Αηηηθήο θαη Εζληθή. Πιήξεο θάιπςε ησλ απσιεηώλ ησλ απνζεκαηηθώλ από ην 
θξάηνο θαη ην κεγάιν θεθάιαην. 

 Επίδνκα αλεξγίαο γηα όινπο (θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε κπινθάθη θαη ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο) γηα όζν δηαξθεί ε 
αλεξγία. Ο ρξόλνο αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη σο ρξόλνο αζθάιηζεο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. Δσξεάλ 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο άλεξγνπο, ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο. Πάγσκα ησλ ρξεώλ πξνο ηηο ηξάπεδεο – 
δεκόζην – ΤΣΜΕΔΕ - ΟΑΕΕ, ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ) γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο 
απηναπαζρνινύκελνπο θαη ηνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο όζν δηαξθεί ε θξίζε. 

Tηλ.:6946799833, 6977806266, email: epitropes-agona@dpk.gr 


