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ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΑ ΦΑΡΣΙΑ Η ΑΝΣΙΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ!   

ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΝΣΙΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ! 

 

Συναδέλφισσα – συνάδελφε 

 
Η επίθεση της κυβέρνησης στα ασφαλιστικά δικαιώματα μας, και στα δικαιώματά μας γενικότερα 

κλιμακώνεται. Ο αντιασφαλιστικός νόμος της κυβέρνησης ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τσακίζει το δικαίωμα στην 

κοινωνική ασφάλιση, όλων των εργαζόμενων και των εργαζόμενων μηχανικών ειδικότερα. Η 

εφαρμογή του σημαίνει δραματική συρρίκνωση των συντάξεων, ακόμα και των υφιστάμενων, και 

νέα κλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα φτάσει μέχρι και στο διπλασιασμό τους. Οι 

νέες αυξήσεις των εισφορών έρχονται να προστεθούν στις προηγούμενες, αφού το κυβερνητικό 

σχέδιο αποδέχεται και μονιμοποιεί όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους. Ο νέος 

νόμος προωθεί την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση και ουσιαστικά καταργεί τον 

κοινωνικό χαρακτήρα της. 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 την κόκκινη προβιά του ΤΡΙΖΑ.  

Η επίθεση στα δικαιώματα μας δεν έχει τελειωμό! Ήδη το προηγούμενο διάστημα ψηφίστηκαν νέα 

μέτρα. Προωθήθηκε η σφαγή του ΕΚΑ που επιδεινώνει την κατάσταση χιλιάδων φτωχών 

συνταξιούχων, και νέα επίθεση-κλοπή των καταβεβλημένων εισφορών στον κλάδο Ειδικής 

Προσαύξησης, που δεν είχε ρυθμιστεί με τον προηγούμενο νόμο, με την τροπολογία να προβλέπει 

παροχές που υπολείπονται ακόμα και του ανταποδοτικού υπολογισμού τους. Σώρα ανακοινώνεται 

ψαλίδισμα ακόμα και στις γελοίες εκπτώσεις για τα τρία πρώτα χρόνια, τις οποίες η κυβέρνηση 

χρησιμοποίησε ως «τυράκι»για να πείσει τους εργαζόμενους να αποδεχτούν το κυβερνητικό σχέδιο. 

 

Μοναδικός κερδισμένος το μεγάλο κεφάλαιο 
Η κυβερνητική πολιτική δεν είναι αποτέλεσμα μιας «κακής συνταγής», όπως προσπαθούν να μας 

πείσουν ορισμένοι, εκούσιοι ή ακούσιοι, απολογητές του συστήματος. Σα κυβερνητικά μέτρα είναι 

απόλυτα στοχευμένα στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτικών αφεντικών της 

κυβέρνησης, των μονοπωλιακών ομίλων.  

Η ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση μεταφράζεται σε μειωμένες εργοδοτικές εισφορές και σε μείωση 

της κρατικής συμμετοχής στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή σε περισσότερα κρατικά κονδύλια για 

τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων.  

Σο χτύπημα των αυτοαπασχολούμενων, απόρροια της κρίσης, της ασφαλιστικής και φορολογικής 

επίθεσης που κατατρώει το 60-65% του εισοδήματος, αλλά και της προώθησης της «απελευθέρωσης» 

που έρχεται ορμητικά, επιτρέπει στους μονοπωλιακούς ομίλους να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους, 

οδηγεί σε επιτάχυνση της συγκέντρωσης της παραγωγής και ταυτόχρονα παράγει φρέσκο εργατικό 

δυναμικό διαθέσιμο να εργαστεί με λιγότερα χρήματα.  

Μεγάλοι όμιλοι αξιοποιούν τη κατάσταση και το νέο πλαίσιο για να μεταφέρουν τις εργοδοτικές 

εισφορές στις πλάτες των εργαζόμενων, προωθώντας ακόμη περισσότερο το Δελτίο Παροχής 

Τπηρεσιών, αυξάνοντας το βαθμό εκμετάλλευσης και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.  

Σο αμέσως επόμενο διάστημα, ετοιμάζεται η προώθηση του νέου γύρου επίθεσης στα εργασιακά 

δικαιώματα των εργαζόμενων, ώστε να διαμορφωθούν οι περιβόητες ευνοϊκές συνθήκες για την 

καπιταλιστική ανάπτυξη.  

Δεν πρόκειται για καινοφανείς στόχους ή μέτρα, αλλά για την κεντρική επιδίωξη των μονοπωλιακών 

ομίλων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για μέτρα που κωδικοποιούνται στη στρατηγική της ΕΕ και 

που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη.  

Οι διαδοχικές αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων δεκαετιών στην Ελλάδα και ο 

κομβικός 3518/2006 για το ΣΜΕΔΕ που προώθησε αποφασιστικά την ανταποδοτικότητα, 

αποδεικνύουν πως τα μέτρα δεν είναι τυχαία, δεν είναι προσωρινά. Σο πλαίσιο ασφάλισης που 

διαμορφώθηκε ήδη πριν την κρίση, έχει οδηγήσει το 50% των αυτοασφαλιζόμενων μηχανικών να 

χρωστάνε στο ταμείο και να μην έχουν ασφαλιστική κάλυψη.  
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Η διαπραγμάτευση του ΤΕΕ για το νέο ταμείο 
Απέναντι στην κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, το ΣΕΕ και η ηγεσία του, όχι απλά δεν 

απαντά στα προβλήματα των εργαζόμενων μηχανικών, αλλά προχωρά σε μια διαπραγμάτευση με 

την κυβέρνηση για καλύτερους όρους για το επαγγελματικό ταμείο, το ΣΜΕΔΕ. Η ηγεσία του ΣΕΕ ζητά 

περισσότερο μερίδιο απ’ τα αποθεματικά του ΣΜΕΔΕ για το νέο ταμείο, προβάλλοντας το αυτόνομο 

ασφαλιστικό επαγγελματικό ταμείο ως λύση. Η απόλυτη στρατηγική της σύμπλευση με την 

κυβέρνηση δεν είναι τυχαία. την ουσία το ΣΕΕ δεν διαφοροποιείται απ’ την κυβέρνηση στον 

ανταποδοτικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού και συνεπώς στον τρόπο καταλογισμού των εισφορών 

και υπολογισμού των παροχών. Η απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΣΕΕ για το ασφαλιστικό είχε ως 

βασικούς άξονες τη φορολόγηση του εισοδήματος ως μέσου υπολογισμού των εισφορών και τον 

ανταποδοτικό υπολογισμό των συντάξεων. Σο ΣΕΕ διαφοροποιείται απ’ την κυβέρνηση 

υποστηρίζοντας πως μέσα στα πλαίσια ενός ανταποδοτικού συστήματος είναι δυνατή μια 

ευνοϊκότερη σχέση εισφορών με παροχές. Σο ΣΕΕ όμως συγκαλύπτει πως «τα λεφτά δεν πέφτουν απ’ 

τον ουρανό». Αν δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο, κάποιος 

πρέπει να το κάνει. Γι’ αυτό και κάθε λύση για το ασφαλιστικό είναι στην ουσία της ταξική. Σα βάρη για 

το ασφαλιστικό θα τα καταβάλλουν ΕΙΣΕ οι εργαζόμενοι ΕΙΣΕ το μεγάλο κεφάλαιο και κράτος τους. Η 

λύση του επαγγελματικού ταμείου οδηγεί στην ίδια αβάσταχτη κατάσταση για τους εργαζόμενους, 

όπως και ο νέος νόμος. 

Άλλωστε, η στρατηγική σύμπλευση του ΣΕΕ με το κράτος, τους μονοπωλιακούς ομίλους, την ΕΕ δεν 

είναι τυχαία. Είναι απόρροια του χαρακτήρα του ως θεσμικού συμβούλου του κράτους. Γι’ αυτό 

άλλωστε και ο 3518/2006 για το ΣΜΕΔΕ που έφερε ορμητικά την ανταποδοτικότητα στο ταμείο και 

που οδήγησε σε δραστική αύξηση των εισφορών στηρίχθηκε ενεργά απ’ το ΣΕΕ και από όλες τις 

αστικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στο ΣΕΕ, απ’ τη ΝΔ, το ΠΑΟΚ και το ΤΡΙΖΑ που τότε είχε 

και την προεδρία του. Όλοι μαζί στήριξαν και συμμετείχαν ενεργά στις συνεχείς τοποθετήσεις των 

αποθεματικών των ασφαλισμένων του ΣΜΕΔΕ στο χρηματιστήριο και στην Σράπεζα Αττικής, στην 

οποία έχουμε «πετάξει» 800 εκ. ευρώ.  

ήμερα, η διαπραγμάτευση που επιχειρεί να κάνει το ΣΕΕ δεν αφορά τους εργαζόμενους μηχανικούς. 

Αφορά την πολιτικοσυνδικαλιστική ηγεσία του ΣΕΕ που επιδιώκει να ελέγξει το ΣΜΕΔΕ με αρκετά 

μεγάλη προίκα απ’ τα αποθεματικά του πρώην ΣΜΕΔΕ. 

 

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ! 
Ο δικός μας δρόμος βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης 

υνεχίζουμε την πάλη μας για να μείνει στα χαρτιά η αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, για να 

καταργηθεί το σύνολο των αντιασφαλιστικών νόμων που τσακίζουν τη ζωή μας. Δεν είμαστε μόνοι 

μας. Η επίθεση, που θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, αφορά το σύνολο των 

εργαζόμενων. Όλοι μαζί βρισκόμαστε στο ίδιο καζάνι. Η ανταποδοτικότητα και η φορολογία που 

δρομολογούνται, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η απελευθέρωση των απολύσεων που είναι η 

επόμενη στάση του αντιλαϊκού μονόδρομου της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ΕΕ, αφορά όλους 

τους εργαζόμενους, όλο το λαό. Για τους εργαζόμενους μονόδρομος είναι ο συντονισμός της πάλης 

των μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων μηχανικών με το ζωντανό αγωνιστικό κομμάτι του 

κινήματος που 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 ΠΑΕΒΕ. Οργανώνουμε την πάλη μας, συγκεντρώνουμε νέες δυνάμεις, πολλαπλασιάζουμε τις 

εστίες αντίστασης απέναντι στην πολιτική τους που μας τσακίζει.  

 

ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΑ ΦΑΡΣΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ! ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

ΣΗ ΑΝΣΙΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ! 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΒΑΗ 

ΣΩΝ ΤΓΦΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑ! 
 

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


