
Αγώνας για την ανατροπή του αντιασφαλιστικού πλαισίου 

κυβέρνησης  – ΕΕ  - εργοδοτών 

Δεν επουλώνει τις πληγές μισθωτών με ΔΠΥ, άνεργων και αυταπασχολούμενων Μηχανικών η 

κατάργηση μέσω της εγκυκλίου Πετρόπουλου, από το «Υπουργείο Εργοδοσίας», της υποχρέωσης 

πληρωμής χαρατσιού για την ειδική προσαύξηση με τις αναδρομικές εισφορές για το Β’ εξάμηνο του 

2012.  

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ επιμένει να εισπράξει αναδρομικές εισφορές που 

προκύπτουν για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (Σύνταξη –Εφαπαξ –Υγεία) στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ 

και νύν ΕΦΚΑ από την εφαρμογή του προηγούμενου αντιασφαλιστικού εκτρώματος. Είναι οι 

αυξήσεις του Ν. 3986/2011 που έφερε στις εισφορές ανά τριετία, στις ήδη αυξημένες εισφορές λόγω της 

ειδικής προσαύξησης που καθιέρωσε ο 3518/2006 μέσω της ενεργοποίησης των ασφαλιστικών 

κλάσεων που είχε θεσπίσει ο νόμος Σιούφα του 1992. 

Ταυτόχρονα ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ισχυρίζεται ότι δήθεν μας «ελαφραίνει» από την 

αναδρομική κατάργηση της ειδικής προσαύξησης, κορυφώνει την αφαίμαξη για όλους εμάς που 

πληρώνουμε εισφορές με βάση το νόμο -«λαιμητόμο» του Κατρούγκαλου. Ενώ έφτασαν τα πρώτα 

ειδοποιητήρια του 2018 με αυξημένες εισφορές, μετά την «αλλαγή της βάσης υπολογισμού» καθώς οι 

εισφορές που πληρώσαμε το 2017 δεν εκπίπτουν από το εισόδημα επί του οποίου υπολογίζονται οι 

εισφορές. Η κατάσταση θα γίνει αβάστακτη από το 2020 οπότε και θα πάψουν να ισχύουν οι 

μεταβατικές εκπτώσεις. 

Την ώρα που το 80% των μηχανικών χρωστάει στο Ταμείο, από την Παρασκευή 27/4/2018 η κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ υλοποιεί τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Δεν υπάρχει «σωτηρία» όσο εφαρμόζεται το αντιασφαλιστικό πλαίσιο της ανταποδοτικότητας στην 

κοινωνική ασφάλιση. Όλοι εκείνοι που ως πιστοί διαχειριστές της αντιλαϊκής επίθεσης έχουν 

αναλάβει το ρόλο της δήθεν «αντιπολίτευσης» στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ όπως οι δυνάμεις 

των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σε επιμελητήρια και επιστημονικούς  φορείς ηγεσίες ΤΕΕ, Δικηγορικών 

Συλλόγων, Ιατρικών Συλλόγων και Οικονομικού Επιμελητηρίου «ομνύουν» στο πλαίσιο της 

ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση. Ανταποδοτικότητα σημαίνει αύξηση εισφορών και μείωση 

συντάξεων και δικαιωμάτων σε Υγεία-Πρόνοια, όποιος κι αν είναι ο κυβερνητικός «χειριστής» του 

αντιλαϊκού οδοστρωτήρα. Οι «κορόνες» της ηγεσίας του ΤΕΕ για την αναστολή πληρωμής των 

αναδρομικών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το ΣτΕ μόνο παρελκυστικά λειτουργούν, 

ζητούν να παραμείνει το ασφαλιστικό πλαίσιο ανέγγιχτο με «διορθώσεις». Το ΤΕΕ αποδέχεται το 

πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και «σκούζει» προκειμένου να πάρει από την κυβέρνηση το 

«αντίδωρο» του Επαγγελματικού Ταμείου με τους κλάδους Εφάπαξ και Επικουρικής Ασφάλισης του 

ΕΦΚΑ για να επιδωθεί στα γνώριμα σε όλους μας παιχνίδια με τον Τραπεζικό τζόγο, όπως στην 

Τράπεζα Αττικής όπου χάθηκαν άνω των 800 εκ. Ευρώ από τις εισφορές μας στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ 

Δε μας ξεγελά το κλίμα αναμονής «απόδοσης δκαιοσύνης» μέσα από τα αστικά δικαστήρια, ακόμα 

και το ανώτατο. Στην κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», που κήρυξε η άρχουσα τάξη για να θωρακίσει 

τα κέρδη και τη σταθερότητα της, δεν υπάρχουν περιθώρια «δικαίωσης» του κόσμου της δουλειάς. 

Άλλωστε είναι πικρή η πείρα από δεκάδες «θετικές» αποφάσεις δικαστηρίων των τελευταίων χρόνων 

που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Ακόμα και όποια μικρή «ελάφρυνση» οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς θα 

την πληρώσουμε πολλαπλάσια με νέα «ισοδύναμα» μέτρα στο εισόδημα και τα δικαιώματά μας. 



Αποκρύβουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι δανειστές συμφώνησαν να μην εφαρμόσουν τις 

λιγοστές αποφάσεις του ΣτΕ και άλλων Δικαστηρίων, που είχαν κρίνει αντισυνταγματικές και 

παράνομες π.χ. τις περικοπές συντάξεων του 2ου Μνημονίου που έγιναν σύμφωνα με το κείμενο της 

από 3/12/2017 Συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση (παρ. 2.5.1, σελίδα 14). 

 

Ο αγώνας συνεχίζεται - Δεν είμαστε μόνοι μας! 

Η επίθεση θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα και αφορά το σύνολο των 

εργαζόμενων. Όλοι οι εργαζόμενοι «βράζουμε» στο ίδιο καζάνι. Η ανταποδοτικότητα στην ασφάλιση, η 

ληστρική φορολογία, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί, οι μισθοί φτώχειας, οι ελαστικές 

εργασιακές σχέσεις μεταφράζονται σε κέρδη των ομίλων. Τα έσοδα από τη φοροληστεία, την 

εισφοροληστεία του ΕΦΚΑ και την περικοπή συντάξεων και κρατικών δαπανών κατευθύνονται ως 

κρατική χρηματοδότηση στους ξένους και ντόπιους ομίλους, ως τοκοχρεωλύσια στους δανειστές. 

Μονόδρομος είναι ο συντονισμός της πάλης μας, 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 τα ταξικά σωματεία και τις επιτροπές αγώνα, με το 

ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ. Οργανώνουμε την πάλη μας, συγκεντρώνουμε νέες δυνάμεις, 

πολλαπλασιάζουμε τις εστίες αντίστασης απέναντι στην πολιτική τους που μας τσακίζει.  

 

Παλεύουμε για: 

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών - φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – 
ΣΥΡΙΖΑ, των μνημονίων, όλων των νόμων που τσακίζουν τις ΣΣΕ.  

 Καμία είσπραξη αναδρομικών οφειλών. Άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όχι στην 
ανταποδοτικότητα, αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Όχι στα 
Επαγγελματικά Ταμεία! Άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank. Αποκλειστικά δημόσια 
και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους 
ανεξάρτητα από χρέη προς τα ταμεία, κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας! Επίδομα ανεργίας 
για όλους (και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» και τους αυτοαπασχολούμενους) για όσο διαρκεί η 
ανεργία.  

 Σύνταξη μετά από 30 χρόνια δουλειάς (στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες). Σύνταξη με 
βάση τις καταβεβλημένες εισφορές, για όσους αυτοαπασχολούμενους έχουν συμπληρώσει συντάξιμη 
ηλικία, και δεν μπορούν να ρυθμίσουν τμήμα ή το σύνολο των οφειλών τους. Οριστική διαγραφή όσων 
οφειλών απομείνουν.  

 Κατάργηση του ΚΕΑΟ και των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις! Καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας, 
επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία 
και δημόσιο. Προστασία της λαϊκής κατοικίας με νόμο. Απαγόρευση πλειστηριασμών και κατασχέσεων 
για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή ανατοκισμών δανείων. 
Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζομένων που έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς. Διαγραφή 
τόκων και προσαυξήσεων για τα χρέη προς τις τράπεζες. Κούρεμα του κεφαλαίου κατά 30% για τους εν 
ενεργεία αυτοαπασχολούμενους και κατά 50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους.  
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