
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!  
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 17 ΜΑΗ! 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - 9:30 π.μ. 

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για να μην περάσουν  

τα μέτρα  του μνημονίου κυβέρνησης – ΕΕ – μονοπωλίων!  
Η νέα αντιλαϊκή συμφωνία σαρώνει μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, αποκαλύπτει ποια 
είναι η "επιστροφή στην κανονικότητα" της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Ξεπερνάει κάθε όριο ο αντιλαϊκός κατήφορος και η 
προσπάθεια εξαπάτησης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τσακίζουν συνολικά τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους 
και συνταξιούχους επιστήμονες, μαζί μ’ όλους τους εργαζόμενους, για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. 

Νέο χαράτσι στις εισφορές αυτοαπασχολούμενων ελ. επαγγελματιών - 

εργαζομένων που αμείβονται με Μπλοκάκι! 
Δεν προλάβαμε καλά – καλά να πληρώσουμε τη «λυπητερή», τα 3 πρώτα ειδοποιητήρια του 2017 με τα υπέρογκα χαράτσια του νόμου 
Κατρούγκαλου, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρνει νέες αυξήσεις εισφορών. Με ρύθμιση που βρίσκεται στο Νέο Μνημόνιο αλλάζει τη 
βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτοντας  στο καθαρό εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν 
την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται από 20% μέχρι 38% (!!!)…. Επόμενο βήμα στην 
εξόντωσή μας είναι και η φορολόγησή τους…  

Η κυβερνητική κοροϊδία της «έκπτωσης» στις εισφορές! 
Είναι προκλητικοί! Επιχειρούν να «θολώσουν τα νερά» και επαναλαμβάνουν την κοροϊδία περί «εκπτώσεων», ισχυριζόμενοι ότι «για το 2018, 
1η χρονιά που θα εφαρμοστεί η ρύθμιση θα υπάρξει έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού και άρα δε θα υπάρξουν απώλειες». Μας 
κοροϊδεύουν κατάμουτρα! Σε πολλές περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνουν λόγω αύξησης της βάσης υπολογισμού πολύ πάνω από 
το 15%, ενώ η «έκπτωση» είναι μόνο για μια χρονιά. Συγχρόνως δεν λένε κουβέντα για τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές που ισχύουν 
ήδη και σπρώχνουν εκτός επαγγέλματος χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, ενώ φορτώνουν με τεράστια βάρη τους μισθωτούς. Αν 
συνυπολογίσουμε τη φορολογία εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης, η απώλεια στο εισόδημά μας ξεπερνά το 
50-75% ανά περίπτωση. Ακόμα και οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι καλούνται να πληρώνουν 2800 € τον χρόνο για να έχουν υγειονομική 
κάλυψη και δικαίωμα σε μια σύνταξη «επίδομα πτωχοκομείου». Η κυβέρνηση ήδη προχωρά σε κατασχέσεις ακόμα και για ποσά κάτω των 
5.000 €. 

Μας οδηγούν στον αφανισμό και την ίδια στιγμή μας εμπαίζουν! 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ ανέλαβε να κάνει όλη τη «βρώμικη» δουλειά για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων, ξένων και εγχώριων. Η 
«δίκαιη» ανάπτυξη που ευαγγελίζεται, με την οποία συμφωνούν και όλα τα κόμματα που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο, χτίζεται πάνω στην 
ατελείωτη φοροληστεία, στο τσάκισμα μισθών συντάξεων, κοινωνικών παροχών, άλλα και στη συρρίκνωση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας των αυτοαπασχολούμενων, που εξασφαλίζουν οι διάφορες αναδιαρθρώσεις.  
Προωθεί, μαζί με τους δανειστές, την πλήρη «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων, την εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, τα φορολογικά 
μέτρα και την εισφοροαφαίμαξη. Μέτρα όχι τυχαία, αλλά που υλοποιούν τις απαιτήσεις των ομίλων να πετάξουν εκτός επαγγέλματος ένα 
ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι αυτοαπασχολουμένων και μικρών επαγγελματιών που άντεξαν τη θύελλα της κρίσης και των 
αναδιαρθρώσεων, για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα δικά τους κεφάλαια, για να διασφαλίσουν φθηνό εργατικό δυναμικό.  
Αυτή είναι η ανάπτυξη τους! Κομμένη και ραμμένη στις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, που θυσιάζουν τις ανάγκες μας. 

Οι ηγεσίες των Επιστημονικών Φορέων και Επιμελητηρίων είναι με τον αντίπαλο! 
Κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης και αντίστοιχες αντιπολιτεύσεις, πολύχρωμες ηγεσίες των Επιστημονικών Επιμελητηρίων, είναι συνένοχες για το 
σφαγιασμό των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων! Προώθησαν διαχρονικά όλο το αντιασφαλιστικό πλαίσο της ανταποδοτικότητας, και 
σήμερα, στο ρόλο «ψευτοαντιπολίτευσης» ζητούν διευκολύνσεις πληρωμών για τις ληστρικές ασφαλιστικές εισφορές. Χύνουν κροκοδείλια 
δάκρυα για τις νέες αυξήσεις των εισφορών που φέρνει το 4ο Μνημόνιο, ενώ αποδέχονται στην πράξη το σύνολο των προηγούμενων 
αντιασφαλιστικών νόμων και αναδιαρθρώσεων που πετούν εκτός επαγγέλματος σημαντικό τμήμα των συναδέλφων μας. 

Δε συμβιβαζόμαστε με αυτή την προοπτική, με αυτή τη βαρβαρότητα! 
Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να οργανώσουμε τον αγώνα μας και να παλέψουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας, τα δικαιώματά 
μας, που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο με όσους βασανίζονται από την 
κυριαρχία των μονοπωλίων, με την εργατική τάξη, τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά. Ανασυντάσσουμε το κίνημά μας, 
χτίζουμε τη συμμαχία μας, σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που τους 
στηρίζει, ανοίγουμε το δρόμο ο εργαζόμενος λαός να πάρει το τιμόνι της εξουσίας.  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και  ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ–ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΓΙΑΤΡΩΝ 

Άμεση μείωση των εισφορών των εργαζόμενων για σύνταξη και κατάργηση των εισφορών των 

εργαζομένων στον κλάδο υγείας.  Όχι στην ανταποδοτικότητα.  Αποκλειστικά δημόσια - καθολική 

- υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας. Πλήρης και δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. 

 


