
Ακούραστα στο δρόμο!  

Να μην περάσει η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης! 

Το αντιασφαλιστικό «έκτρωμα» δεν διορθώνεται! 

Η κυβέρνηση εξαγγέλλει συνεχώς κάλπικες διορθώσεις που δεν αλλάζουν το χαρακτήρα 

του νομοσχεδίου και επιχειρεί να  εκτονώσει τις διαθέσεις για κλιμάκωση του αγώνα στους 

μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες με στημένους διαλόγους. Οι 

κυβερνητικές προτάσεις για το ασφαλιστικό, όσο διαφορετικές και αν φαίνονται, «είναι απ’ 

το ίδιο βαρέλι». Υλοποιούν τον πυρήνα της πολιτικής του κεφαλαίου και των 

κατευθύνσεων της ΕΕ για το ασφαλιστικό, την ανταποδοτικότητα με νέες απαλλαγές του 

κράτους και των εργοδοτών από τα ασφαλιστικά «βάρη». Οι περιβόητες «εκπτώσεις» στις 

αυξήσεις για εισοδήματα από 8000 έως 10000 Ευρώ το χρόνο, αφήνουν στην τσέπη μας 

από 340 ως 440 Ευρώ εισόδημα το μήνα, κάτω κι από τον κατώτατο μισθό, ενώ έχουν 

προσωρινό χαρακτήρα (τριετίας)!  

Η απαλλαγή πληρωμής εισφορών, λόγω «αναστολής επαγγέλματος» έχει στόχο να μας 

πετάξει οριστικά εκτός επαγγέλματος! Μιλά για τάχα «ελαφρύνσεις» εισφορών, 

συσκοτίζοντας ότι συνοδεύονται με μειώσεις των συντάξεων, «ξεχνά» τα όρια 

συνταξιοδότησης και τις 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 «αυτοεξαίρεση επαγγελματικών ομάδων» που εξήγγειλε η κυβέρνηση απ’ τους Δελφούς, 

οδηγεί στην πραγματικότητα σε επαγγελματικά ταμεία που διακαώς επιζητούν οι ηγεσίες 

των επιστημονικών φορέων. Πρόκειται για ταμεία αυτοχρηματοδοτούμενα, που θα 

στηρίζονται αποκλειστικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων και, τελικά, πλήρως 

ανταποδοτικά. Πρόκειται –στην ουσία- για ακόμα πληρέστερη εφαρμογή της πολιτικής ΕΕ-

άρχουσας τάξης για το ασφαλιστικό, αφού διαφοροποιούνται ελάχιστα από την αμιγώς 

ιδιωτική ασφάλιση. 

Ο διάλογός τους είναι μια απάτη... 

Η κυβέρνηση καλεί υποκριτικά σε διάλογο για τους όρους της σφαγής μας. Οι ηγεσίες των 

επιστημονικών φορέων προβάλλουν μια κάλπικη γραμμή δήθεν «απόρριψης του 

νομοσχεδίου». Καθώς αποδέχονται πλήρως την πολιτική του κεφαλαίου και της ΕΕ για την 

ανταποδοτικότητα, οι προτάσεις τους, στην ουσία, είναι παραλλαγές της κυβερνητικής 

πρότασης. Γι’ αυτό η κριτική τους αφορά κυρίως τη «μη βιωσιμότητα» του ασφαλιστικού 

εάν εφαρμοστεί το νομοσχέδιο και την έλλειψη αναλογιστικής μελέτης που να «δικαιολογεί» 

τα μέτρα. Οι «μικρότερες εισφορές» που τάχα «διεκδικούν», παραμένουν αφόρητα υψηλές, 

κινούνται εντός του πλαισίου της ανταποδοτικότητας και οδηγούν σε χαμηλότερες 

συντάξεις. Στόχος τους είναι να διατηρήσει το ΕΤΑΑ την αυτονομία του, ως ένα πλήρως 

ανταποδοτικό (χωρίς εισφορές κράτους και εργοδοτών) Ταμείο και να κρατήσουν τον 

έλεγχό του. 

Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα θετικό από τη «διαπραγμάτευση» των ηγεσιών των 

επιστημονικών φορέων, θεσμικών συμβούλων του αστικού κράτους, 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 επιστημόνων-μετόχων των ομίλων, των μεγαλογραφείων 

και των εταιριών. Οι ηγεσίες των φορέων είναι ταγμένες στην υπηρεσία του αντίπαλου. 



 

Μπλόκο στην πολιτική κυβέρνησης – κεφαλαίου - ΕΕ! 

Δεν αναθέτουμε στις ηγεσίες των επιστημονικών φορέων να «διαπραγματευτούν» το μέλλον 

μας. Παίρνουμε τον αγώνα στα χέρια μας!  

Οργανώνουμε την πάλη μας, ενισχύουμε την αγωνιστική μας συμπόρευση με το ταξικά 

προσανατολισμένο εργατικό κίνημα και τις ριζοσπαστικές λαϊκές οργανώσεις. 

Δυναμώνουμε τις επιτροπές αγώνα μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων.  

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 μπλόκων, που εμπόδισαν την κυβέρνηση να φέρει το νόμο έκτρωμα στη Βουλή.  

Κλιμακώνουμε! Δίνουμε τη μάχη να μη φτάσει στη Βουλή το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο 

ταφόπλακα στον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και οποιαδήποτε παραλλαγή του. 

Προετοιμάζουμε, οργανώνουμε, μαζική, μαχητική 48ωρη απεργία εάν το τολμήσει.  

Ο μοναδικός φιλολαϊκός δρόμος είναι ο δρόμος της ρήξης. Σ' αυτή την κατεύθυνση, 

πετάμε στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και την πολιτική της. Μπλοκάρουμε 

κάθε προσπάθεια να «μπει χέρι» στο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Συμβάλλουμε 

στην ανασύνταξη του κινήματος και τη συγκρότηση της λαϊκής συμμαχίας που βαδίζει 

μαχητικά ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις και 

τα κόμματα που τα στηρίζουν.  

 

Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία των αναγκών μας! Απαιτούμε: 

 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ! ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΕΚΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΑ «ΜΠΕΙ ΧΕΡΙ» ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ!  

 ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ!  

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ!  

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ!  

 

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! 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  

(ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ) 

email: epitropes-agona@dpk. gr 


