
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ για το ασφαλιστικό!  
Το νομοσχέδιο λαιμητόμος να μη φτάσει στη βουλή! 

ΟΧΙ στη «μαύρη εργασία» προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου! 
Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι πραγματικός Αρμαγεδώνας για όλους τους 
εργαζόμενους και συνταξιούχους, μέσα σ’ αυτούς και τους μηχανικούς και τεχνικούς, είτε δουλεύουν ως αυτοαπασχολούμε-
νοι, ως μισθωτοί με Δελτίο Παροχής ή στο ΙΚΑ, είτε είναι άνεργοι.  

Οδηγεί σε δραματική συρρίκνωση των συντάξεων, ακόμα και των υφιστάμενων, και σε νέα αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών, που φτάνει μέχρι και το διπλασιασμό τους. Οι νέες αυξήσεις των εισφορών έρχονται να προστεθούν στις προη-
γούμενες, αφού το κυβερνητικό σχέδιο αποδέχεται και μονιμοποιεί όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς 
νόμους. Προωθεί την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση και ουσιαστικά καταργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της. 
Αποτελεί μια προσπάθεια της άρχουσας τάξης να ισοπεδώσει ότι απέμεινε απ’ τις κατακτήσεις της ταξικής πάλης του 
20ου αιώνα. Πρόκειται για ένα αποτρόπαιο έγκλημα που αποδεικνύει πως η «κυβέρνηση της Αριστεράς» προωθήθηκε για 
να κάνει τη «βρώμικη δουλειά» που θα δυσκολευόταν να κάνει ένα αστικό κόμμα χωρίς το φιλολαϊκό προσωπείο του 
ΣΥΡΙΖΑ.  

Το νομοσχέδιο δεν διορθώνεται! 
Μπροστά στη οργή εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων, μέσα σ’ αυτούς και χιλιάδων μηχανικών, τεχνικών, αλλά και γενι-
κότερα επιστημόνων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μια σειρά «αλλαγές» στο νομοσχέδιο, 
που υποτίθεται πως βελτιώνουν την κατάσταση. 

Θα μπορούσαμε απλά να γελάσουμε με το θράσος της κυβέρνησης να εμφανίζει τις ορισμένες μικροαλλαγές στο νομο-
σχέδιο ως διορθώσεις για την «προστασία των αδυνάτων». Τι άλλο να κάνει κανείς όταν η κυβέρνηση εμφανίζει ως «σω-
τηρία» το να πληρώνει ο άνεργος 2500 ευρώ το χρόνο αντί για 2800…, ή όταν τολμά να εμφανίζει έναν συντελεστή α-
σφαλιστικών εισφορών στο 33,5% του εισοδήματος για τα πρώτα τρία χρόνια και στο 35,5% για τα επόμενα δύο ως 
λύση; Εξίσου αστείο είναι το κυβερνητικό επιχείρημα πως όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα ωφελούνται απ’ το νέο α-
σφαλιστικό. Ακόμα και για τους ελάχιστους που σήμερα βλέπουν μια μικρή μείωση, το επιχείρημα συσκοτίζει την τεράστια 
μείωση της σύνταξης λόγω του ανταποδοτικού χαρακτήρα που συνοδεύει τις μειωμένες εισφορές. Κυρίως όμως, το επιχεί-
ρημα αυτό υπονοεί πως τα εισοδήματά τους θα παραμείνουν χαμηλά στο διηνεκές, αφού μια μελλοντική αύξησή 
τους οδηγεί σε εκτίναξη των εισφορών. Ουσιαστικά το κυβερνητικό επιχείρημα καλεί τους εργαζόμενους να αποδεχτούν 
τα εξευτελιστικά εισοδήματα που έχουν διαμορφωθεί σήμερα και τις συντάξεις πείνας που προβλέπει το νομοσχέ-
διο.  

Πως αλλιώς παρά θράσος μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την προσπάθεια του Αλ. Τσίπρα να εμφανίζει ως βελτιωτική 
παρέμβαση την «κλιμακωτή αύξηση» των εισφορών (από 30% έως 100%) σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα των ήδη 
τεράστιων ασφαλιστικών εισφορών, τις οποίες μεγάλο τμήμα των μηχανικών δεν μπορεί να αποπληρώσει;  

«Εθελούσια έξοδος» για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους 
Όμως η «βελτιωμένη» κυβερνητική πρόταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δεν είναι απλά για γέλια… Βασικό στοιχείο 
της νέας πρότασης είναι η απαλλαγή απ’ τις ασφαλιστικές εισφορές για όσους βρίσκονται σε αναστολή της επαγγελ-
ματικής τους δραστηριότητας. Με το μηχανισμό αυτό, όποιος δεν μπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές 
πετιέται έξω απ’ το επάγγελμα και εξωθείται να δουλεύει με καθεστώς «μαύρης εργασίας». Η ρύθμιση αποτελεί «βούτυρο 
στο ψωμί» των μεγάλων γραφείων και του μεγάλου κεφαλαίου στον κλάδο, που μέσα απ’ αυτή βλέπουν ακόμα φθηνότε-
ρη εργατική δύναμη.  

Η ρύθμιση αυτή και γενικότερα με κάθε ρύθμιση μείωσης των εισφορών μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εργαζόμενοι χάνουν 
πολλαπλά απ’ τη σύνταξη τους στο μέλλον. Οι χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές σε καθεστώς ανταποδοτικότητας, 
μεταφράζονται σε ακόμα μικρότερη αναλογική σύνταξη για τον εργαζόμενο, κάτι που επιμελώς προσπαθούν να συγκαλύ-
ψουν. Το αντιασφαλιστικό έκτρωμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν διορθώνεται! Είναι «για πέταμα».  

Οι πρόθυμοι διαπραγματευτές των όρων σφαγής μας 
Το νομοσχέδιο έρχεται να υπηρετήσει πιστά τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων, για απαλλαγή τους απ’ το «βάρος» 
της κοινωνικής ασφάλισης και για φθηνότερη εργατική δύναμη. Γι’ αυτό και απέναντι μας έχουμε τους μονοπωλιακούς ο-
μίλους, το κράτος τους, τα αστικά κόμματα και την κυβέρνηση. Απέναντι μας έχουμε και τα επιστημονικά επιμελητήρια 



όπως το ΤΕΕ, που είναι επίσημος σύμβουλος του αστικού κράτους και έχει θεσμικό ρόλο στην προώθηση της αντιλαϊ-
κής πολιτικής. Γι’ αυτό και στη διοίκησή του βρίσκονται συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων. Οι δυνάμεις 
αυτές όλο το προηγούμενο διάστημα πρωτοστάτησαν στην προώθηση αντιλαϊκών μέτρων. Χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα, ο προηγούμενος νόμος-λαιμητόμος για το ασφαλιστικό, ο 3518/2006 που ήρθε με την ενεργητική στήριξη ΠΑΣΟΚ-ΝΔ 
και ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ. Ο νόμος αυτός, μαζί με όλους τους προηγούμενους οδήγησε στις σημερινές τεράστιες σημερινές α-
σφαλιστικές εισφορές που έχουν μετατρέψει σε ανασφάλιστους τα 2/3 των αυτοασφαλιζόμενων μηχανικών.  

Σήμερα οι δυνάμεις αυτές χαρακτηρίζουν ως «αόριστες» [sic] τις προτάσεις της κυβέρνησης. Αποτελούν τον πρόθυμο 
διαπραγματευτή της κυβέρνησης. Με τη στάση τους αποδέχονται ως βάση συζήτησης το νομοσχέδιο. Ουσιαστικά αποδέ-
χονται πως η κυβέρνηση θα μας θάψει και διαπραγματεύονται για το πόσο βαθιά…. Η στάση τους είναι ενδεικτική του 
διαχρονικού ρόλου που έχουν αναλάβει, να προωθούν την πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης στα επιμελητήρια και στους επαγ-
γελματικούς συλλόγους. Γι’ αυτό και διαχρονικά οι θέσεις τους για το ασφαλιστικό δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά απ’ 
αυτές της άρχουσας τάξης και των κυβερνήσεων.  

Οι ηγεσίες των επιστημονικών φορέων είναι με τον αντίπαλο 
Γι’ αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο ΤΕΕ και στην ηγεσία να «ηγηθούν» του αγώνα των εργαζόμενων μηχανι-
κών. Είναι χαρακτηριστική η τελευταία «απαίτηση» τους, να «δημοσιεύσει η κυβέρνηση την αναλογιστική μελέτη». Δεν ζη-
τάν ούτε καν την απόσυρση του νομοσχεδίου. Γι΄ αυτό και ως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ απαιτούμε τη σύγκλιση των μαζικών 
οργάνων των επιμελητηρίων, όπως της Α-ΤΕΕ, και κυρίως την ΑΜΕΣΗ διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων σε όλους 
τους επιστημονικούς συλλόγους για να ενημερωθούν πλατύτερα οι συνάδελφοι και να πάρουν τον αγώνα στα χέρια 
τους.  

Η αντιασφαλιστική επίθεση του κεφαλαίου δεν αφορά τον έναν ή τον άλλο κλάδο χωριστά. Είναι μια οργανωμένη επίθε-
ση του κεφαλαίου απέναντι το σύνολο των εργαζόμενων, συνολικά ολόκληρο τον λαό. Γι’ αυτό είναι αυταπάτη η θεωρία 
πως μπορεί να σωθεί ο ένας κλάδος ξεχωριστά απ’ τους υπόλοιπους. Η γραμμή της κλαδικής σωτηρίας είναι υπόκλι-
ση στον κοινωνικό αυτοματισμό που προωθεί η ίδια η κυβέρνηση, αφού μόνιμος στόχος της είναι να διαχωρίσει τη μία 
απ’ την άλλη κατηγορία εργαζόμενων. Συγχρόνως, μια τέτοια προσπάθεια δημιουργίας κλαδικής απάντησης αντικειμενικά 
οδηγεί τελικά στην υποταγή του κινήματος πίσω απ’ τη διοίκηση του ΤΕΕ που κυριαρχεί στον κλάδο. Ο «συντονι-
σμός» σε επίπεδο τεχνικών, όπως προτάσσεται ειδικά απ’ τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αξιοποιείται τελικά ως «άλλοθι» 
για την αποφυγή να συμβαδίσουμε στην πράξη με το ταξικό εργατικό κίνημα, τελικά κινείται στη γνωστή τακτική ίσων 
αποστάσεων από το ΠΑΜΕ και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό της ΓΣΕΕ.  

Μονόδρομος είναι ο συντονισμός της πάλης των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών με το ζωντανό αγωνιστι-
κό κομμάτι του κινήματος που επίσης θέτει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, 
το κράτος τους, την ΕΕ που τους στηρίζει, με τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, με το ΠΑΜΕ και την 
ΠΑΣΕΒΕ. Μόνο αυτός ο αγώνας που αντιμετωπίζει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα ως μια νέα κλιμάκωση της επίθεσης 
του μεγάλου κεφαλαίου στις ανάγκες μας, που οργανώνει τη ρήξη και τη σύγκρουση με τις ανάγκες και τις επιταγές 
του για διασφάλιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας, που φωτίζει τη δυνατότητα ικανοποίησης των ανα-
γκών μας με έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, μπορεί να είναι αποτελεσματικός και νικηφόρος.  

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 μέσα απ’ τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ! 
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