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Υσξίο φξηα ε απάηε ησλ εμαγγειηψλ Σζίπξα γηα ην  
Αζθαιηζηηθφ ησλ επηζηεκφλσλ 

 

Γηα κηα αθφκα θνξά, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΛΔΙ ζπλερίδεη λα πξνθαιεί ηε λνεκνζχλε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ 
θαη ησλ κηζζσηψλ - ακεηβνκέλσλ κε Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ επηζηεκφλσλ. Απηήλ ηε θνξά, κε ηηο πξφζθαηεο 
πξσζππνπξγηθέο εμαγγειίεο απφ ην βήκα ηεο ΓΔΘ, φπνπ αλαθνίλσζε, γηα κηα αθφκα θνξά, πσο πξνρσξά, ηάρα, ζε 
«ειαθξχλζεηο» ζηηο αβάζηαθηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

Πξφθεηηαη πξαγκαηηθά γηα πξφθιεζε απφ πιεπξάο ηεο θπβέξλεζεο. 

Ζ αλαθνίλσζε γηα ηηο ηάρα κεηψζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ έξρεηαη ζρεδφλ 2 ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 
λφκνπ - «ιαηκεηφκνπ» Θαηξνχγθαινπ γηα ην Αζθαιηζηηθφ θαη ελψ δελ έρεη θαλ νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή ηνπ 
ζπλφινπ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ ξπζκίζεσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θφληξα ζηηο πξνπαγαλδηζηηθέο εμαγγειίεο ηεο 
θπβέξλεζεο, νη εξγαδφκελνη επηζηήκνλεο φρη απιά δελ ζα δνπλ ηηο γελλαίεο κεηψζεηο πνπ αθνχλ, αιιά, νξηζκέλεο 
θαηεγνξίεο ζα δνπλ αθφκα θαη απμήζεηο ηελ επφκελε ρξνληά. 

Δλα παξάδεηγκα κπνξεί λα δείμεη ηνλ ραξαθηήξα πξφθιεζεο πνπ έρνπλ νη θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο. Οη ξπζκίζεηο γηα 
έλα κέζν εηζφδεκα δηαηεξνχλ ζηαζεξή ηελ επηβάξπλζε γηα ην 2019, ελψ ην αζθαιηζηηθφ ραξάηζη εθηνμεχεηαη κεηά 
ην 2020. Δλδεηθηηθά γηα έλαλ απηναπαζρνινχκελν κεραληθφ, πνπ γηα ράξε ηνπ παξαδείγκαηφο καο δηαηεξεί θάζε 
ρξνληά ην θαζαξφ ηνπ εηζφδεκα ζηαζεξά ζηα 14.000 επξψ, ην ραξάηζη ηνπ Αζθαιηζηηθνχ δηακνξθψλεηαη: Σν 2017 
θνληά ζηα 2.950 επξψ, ην 2018 θνληά ζηα 3.015 επξψ, ην 2019 θνληά ζηα 3.360 επξψ θαη ην 2021 ζε πάλσ 
απφ 4.400 επξψ. 

Παξάιιεια, απνηειεί ηνπιάρηζηνλ θνξντδία λα μεζηνκίδεη ε θπβέξλεζε πσο «επηδηνξζψλεη αδηθίεο», ηελ ψξα πνπ ε 
θνξναθαίκαμε δηαιχεη ηα εηζνδήκαηα, ε «απειεπζέξσζε» παξαδίδεη ηελ αγνξά ζηνπο κεγάινπο νκίινπο, νη 
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο είλαη αλχπαξθηεο, νδεγψληαο ζε ξαγδαία επηδείλσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο, νη 
κηζζσηνί ακείβνληαη κε κηζζνχο πείλαο. Κεγάιν κέξνο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ επηζηεκφλσλ έρνπλ ρξέε ζηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία, κε ηνλ ίδην ηνλ πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ, Γ. ηαζηλφ, λα δειψλεη πσο ζρεδφλ 8 ζηνπο 10 
απηναπαζρνινχκελνπο κεραληθνχο είλαη αλαζθάιηζηνη θαη απεηινχληαη ηψξα απ' ηηο ειεθηξνληθέο 
θαηαζρέζεηο πνπ εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ. 

Η επθπήο θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα 

Ζ θπβέξλεζε, γηα ην 2019, αλαθνίλσζε κε παλεγπξηθφ ηξφπν ηε κείσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα θχξηα 
ζχληαμε ζην 13,3% απφ 20% επί ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ είλαη κέρξη ζήκεξα, θαη επηβνιή πάγηαο κεληαίαο εηζθνξάο 
ησλ 64,5 επξψ γηα ηνπο θιάδνπο επηθνπξηθνχ θαη εθάπαμ αληί ηνπ αζξνίζκαηνο 11% επί ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ έρεη 
ζεζπίζεη απφ ην Γελάξε ηνπ 2017. 

Σφζν ε θπβέξλεζε φζν θαη κηα ζεηξά απφ Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη εξγνιαβηθά ηε ζηήξημή 
ηεο, έζπεπζαλ λα αλαδείμνπλ πφζν κεγάιεο είλαη νη κεηψζεηο ησλ εηζθνξψλ θαη κέζα ζην θιίκα επηθνηλσληαθήο 
επίζεζεο πνπ έρνπλ εμαπνιχζεη, λα πείζνπλ φηη μεθηλάεη λα κνηξάδεη «ειαθξχλζεηο» θαη φηη θάζε θνηλσληθή 
θαηεγνξία έρεη θάηη λα πεξηκέλεη απφ ηε «δίθαηε αλάπηπμε» ησλ «κεηακλεκνληαθψλ» κλεκνλίσλ δηαξθείαο. 

Πνηα πξνπαγάλδα ρξεζηκνπνηνχλ; Να ζπγθξίλνπλ ηηο εηζθνξέο ηνπ 2019 κε ηηο εηζθνξέο πνπ ζα 
πξνέθππηαλ αλ επηβάιινληαλ νιφθιεξεο νη απμήζεηο ζηηο εηζθνξέο πνπ είρε ζρεδηάζεη ε θπβέξλεζε απφ 
πξηλ. Κε απιά ιφγηα, ε βάζε ζχγθξηζεο είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ΘΑ ΓΗΑΚΟΡΦΩΛΟΣΑΛ αλ νη εηζθνξέο απμάλνληαλ 
κε ηνλ ηξφπν πνπ επεδίσθε ε θπβέξλεζε, αιιά πνπ δελ ηεο βγαίλεη γηαηί σο γλσζηφλ «νπθ αλ ιάβνηο παξά ηνπ κε 
έρνληνο...». Οπζηαζηηθά, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, ζην πιαίζην ηνπ ξεαιηζκνχ πνπ ηε δηαθξίλεη, δηαπίζησζε πσο είλαη 
αδχλαην λα εηζπξάμεη απηά πνπ είρε πξνγξακκαηίζεη, αλαπξνζαξκφδεη ιίγν ην πξφζζεην ραξάηζη γηα ην 
2019 θαη απηφ ηνικά, έρεη ην ζξάζνο λα ην απνθαιεί κείσζε ησλ εηζθνξψλ... 

 

 

Από τις κινητοποιήσεις των μισθωτών τετνικών και αστοαπαστολούμενων ενάντια στο ασυαλιστικό έκτρωμα της 

κσβέρνησης 
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Οη θξπθέο απμήζεηο πίζσ απ' ηηο «κεηψζεηο» 

Ζ θαηάζηαζε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή αλ ζπγθξίλεη θαλείο ηηο εηζθνξέο ηνπ 2018 κε ηηο εηζθνξέο ηνπ 2019... 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

-- Γηα ην 2018 ήδε κηζζσηνί θαη απηναπαζρνινχκελνη επηζηήκνλεο θαινχληαη λα πιεξψζνπλ απμεκέλεο εηζθνξέο ζε 
ζρέζε κε ην 2017. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ 2018 ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 
εηζνδήκαηνο ηνπ 2017, ζην νπνίν αζξνίδνληαη ην θαζαξφ εηζφδεκα θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ 
2017, νδεγψληαο ζε αχμεζε ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ θαη άξα ησλ εηζθνξψλ. Γηα ην 2018, ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα 
ππνινγίδεηαη έσο ην 85% ηνπ αλσηέξσ αζξνίζκαηνο. Γηα 2019, ε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ηεο λέαο 
ρξνληάο απμάλεηαη, δειαδή απφ ην 85% ζην 100% (αχμεζε πάλσ απφ 15%), νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ εηζθνξψλ 
πνπ ππεξβαίλεη ην 15%, αλ ν ζπληειεζηήο παξέκελε ίδηνο. Απηή ε αχμεζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ 
απηναπαζρνινχκελσλ θαη ησλ κηζζσηψλ κε ΓΠΤ. Εηζη, ε φπνηα κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ησλ εηζθνξψλ, απ' ην 
20% ζην 13,3%, αλαηξείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απ' ηελ αχμεζε θαηά 15% ιφγσ απηήο ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο. 

-- Παξάιιεια, νη απηναπαζρνινχκελνη θαη κηζζσηνί κε κπινθάθη κεραληθνί θαη άιιεο θαηεγνξίεο επηζηεκφλσλ δελ 
θαηαβάιινπλ ην 2018 θακηά εηζθνξά γηα επηθνπξηθφ θαη εθάπαμ (πνπ κε βάζε ηνλ λφκν Θαηξνχγθαινπ 
αλέξρνληαη ζην 11% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο - 7% γηα επηθνπξηθφ θαη 4% γηα εθάπαμ). Η επηβνιή ησλ 775 
επηπιένλ επξψ εηεζίσο επηπξφζζεησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ νδεγεί ηειηθά ζε αχμεζε ησλ εηζθνξψλ 
ηνπ 2019 ζε ζρέζε κε ην 2018. Πέξαλ απηνχ, ε θπβέξλεζε ήδε αλαθνίλσζε πσο ζα θαηαινγίζεη αλαδξνκηθά 
απηέο ηηο εηζθνξέο γηα ηα έηε 2017-2018, πξνζζέηνληαο έλα αθφκα δπζβάζηαθην βάξνο ζηηο πιάηεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

-- Κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα, θαηαξγνχληαη νη κεηαβαηηθέο εθπηψζεηο (γηα ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 
ππεξβαίλεη ηηο 7.000 επξψ) ζηηο εηζθνξέο ΔΦΘΑ πνπ ζέζπηζε ν λφκνο Θαηξνχγθαινπ, νδεγψληαο ζε απμήζεηο πνπ 
κεζνζηαζκηθά αλέξρνληαη ζην πεξίπνπ 27% γηα έλα κέζν εηζφδεκα. 

-- Δηδηθά γηα ηνπο κεραληθνχο, ε θπβέξλεζε δεηά λα εηζπξάμεη αλαδξνκηθά ηηο απμήζεηο πνπ έθεξε ε πξνεγνχκελε 
αλαζεψξεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

-- Οη θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο ληξνπήο δελ «αγγίδνπλ» θαζφινπ άλεξγνπο ή ππναπαζρνινχκελνπο, κε εηζνδήκαηα 
κέρξη 7.000 επξψ, πνπ θαινχληαη λα πιεξψλνπλ 2.800 επξψ ην ρξφλν γηα λα έρνπλ πγεηνλνκηθή θάιπςε θαη 
δηθαίσκα ζε κηα ζχληαμε - «επίδνκα πησρνθνκείνπ», πνπ απνηεινχλ ζήκεξα ηελ πιεηνςεθία. 

Η θπβεξλεηηθή πξφθιεζε «ρηππάεη θφθθηλν» εάλ αλαινγηζηνχκε φηη φπνηα πξνζσξηλή, κεζνπξφζεζκε ή 
κφληκε «ειάθξπλζε» ηειηθά ρξεψλεηαη ζηηο πιάηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Μεηαηξέπεηαη ζε 
απψιεηα δηθαηψκαηνο απφ ηε κειινληηθή ζχληαμε (θχξηα ή επηθνπξηθή) θαη ην εθάπαμ. Οη δειψζεηο ηεο 
ππνπξγνχ ήηαλ απνθαιππηηθέο. Οπνηνο ζέιεη παξαπάλσ ζχληαμε, αο πιεξψζεη κεγαιχηεξα πνζά γηα 
επηθνπξηθφ θαη εθάπαμ... Η αληαπνδνηηθφηεηα ζην απφγεηφ ηεο... 

Δέθα ζνπ παίξλεη, έλα ζνπ δίλεη... πνηνο ζα ην πεη απηφ δηθαηνζχλε; 

Ζ θπβέξλεζε «παίδεη» κε ηελ ππνκνλή καο. Πξνζπαζεί λα εμαπαηήζεη κε ηε γλσζηή, απφ ην ζρεηηθφ αλέθδνην, 
ηαθηηθή ηνπ Υφηδα κε ην ππνδχγην... Απεηιεί λα πξνζζέζεη 100 επηπιένλ θηιά πάλσ ζην ππεξθνξησκέλν ππνδχγην, 
θαη αλ δελ πξνζζέζεη ηίπνηα ή αλ πξνζζέζεη «κφλν» 50, ην ππνδχγην ληψζεη «αλαθνχθηζε». 

Σν Αζθαιηζηηθφ Πηλνζέη: Είλαη ν λφκνο Καηξνχγθαινπ 

Ζ ηερλεηή πφισζε πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ηα δχν θχξηα αζηηθά θφκκαηα ΤΡΗΕΑ - ΛΓ πεξί ηνπ Αζθαιηζηηθνχ, 
επηρεηξεί λα ζπγθαιχςεη ηελ νπζηαζηηθή ζπκθσλία ηνπο ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή θαηεχζπλζε ζσξάθηζεο 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ απαιιαγή εξγνδνηψλ θαη αζηηθνχ θξάηνπο 
απφ ην «βάξνο» ηεο Αζθάιηζεο θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ζην Αζθαιηζηηθφ. Γελ 
ππάξρεη «ζσηεξία» ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ αληηαζθαιηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ζηελ Θνηλσληθή 
Αζθάιηζε. Αληαπνδνηηθφηεηα ζεκαίλεη αχμεζε εηζθνξψλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη κείσζε ζπληάμεσλ θαη δηθαησκάησλ 
ζε Τγεία - Πξφλνηα, φπνηνο θη αλ είλαη ν θπβεξλεηηθφο «ρεηξηζηήο» ηνπ αληηιατθνχ νδνζηξσηήξα. 

Απηφ επηβάιιεη ε αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, πνπ ήδε εθαξκφδεη πιήξσο ν ΤΡΗΕΑ κε ηνλ λφκν Θαηξνχγθαινπ: 
Σν ζρεκαηηζκφ «αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ αζθάιηζεο», φπνπ ζε έλαλ θνπκπαξά ν αζθαιηζκέλνο ζπιιέγεη δηά βίνπ ηηο 
εηζθνξέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη κηα πεληρξή ζχληαμε κε έλα ηζρλφ πνζνζηφ αλαπιήξσζεο, πνπ αλέξρεηαη 
ζε πεξίπνπ 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζθνξψλ πνπ έρεη θαηαβάιεη ζην ζχλνιν ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Δίηε κε 
ΤΡΗΕΑ είηε κε ΛΓ, ζπξψρλνληαη φζνη αζθαιηζκέλνη έρνπλ αθφκα ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ, ζην ηδησηηθφ 
«θεθαιαηνπνηεηηθφ» ζχζηεκα Αζθάιηζεο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηθαλνπνηεηηθή ζχληαμε, ελψ νη ππφινηπνη 
θαηαδηθάδνληαη ζηε ζχληαμε πησρνθνκείνπ. 

Σν Αζθαιηζηηθφ κηα κφλν πιεπξά ηεο επίζεζεο 

Παξάιιεια, ν ηζρπξηζκφο πεξί απφδνζεο «δηθαηνζχλεο» δελ θαηαξξίπηεηαη, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο νη «κεηψζεηο» 
είλαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο απμήζεηο θαη γεληθά πνιχ κηθξφηεξεο απ' φζν δηαθεκίδνληαη. 

Αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο ηελ πνιπδηάζηαηε επίζεζε πνπ βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη επηζηήκνλεο. 

Απ' ηελ πξνψζεζε ηεο ιεγφκελεο απειεπζέξσζεο κέρξη ηε θνξναθαίκαμε θαη ηελ επίζεζε ζηα εξγαζηαθά θαη  
κηζζνινγηθά δηθαηψκαηα, ε θπβεξλεηηθή επίζεζε θιηκαθψλεηαη κε θνηλή ζηφρεπζε ηε δηαζθάιηζε ηεο θεξδνθνξίαο  
ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. 
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-- Ζ απειεπζέξσζε πνπ πξνσζείηαη επηζεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ εμεηάζεσλ, ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο αιιαγήο 
ζηα επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, ζηνρεχεη ζην λα επηηαρχλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο «πίηαο» ζηνπο κεγάινπο νκίινπο. 
Ο απηνηειψο εξγαδφκελνο αδπλαηεί ζηαδηαθά - ιφγσ λνκνζεηηθήο απαγφξεπζεο - λα «αζθεί ην επάγγεικα» θαη ν 
κεγάινο φκηινο θεξδίδεη απνθαζηζηηθφ πιενλέθηεκα. 

-- Οη αιιαγέο ζηε θνξνινγία, ε θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο, ην πςειφ ηέινο επηηεδεχκαηνο θαη δίπια ζ' απηφ νη 
ηεξάζηηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απνκπδνχλ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ εζφδσλ, θηάλνληαο κέρξη θαη ην 60%. Ζ 
δηαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο εηζνδήκαηνο γίλεηαη «φλεηξν ζεξηλήο λπρηφο» θαη ε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ηνπ 
«επαγγέικαηνο» απ' ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, απ' ηε κηα, αθήλνπλ ρψξν ζην κεγάιν θεθάιαην, απ' ηελ άιιε, 
απμάλνπλ ηνπο αλέξγνπο πνπ δέρνληαη λα εξγαζηνχλ κε αθφκα κηθξφηεξνπο κηζζνχο. 

-- Ζ εξγαζία κε Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ, πνπ ζπγθαιχπηεη κηα πξαγκαηηθή κηζζσηή ζρέζε, θαηαξγεί αθφκα θαη 
ηα ηππηθά δηθαηψκαηα ηνπ κηζζσηνχ, φπσο άδεηεο, ηελ πξνζηαζία απφ απνιχζεηο θ.ά. θαη απνηειεί έλαλ απ' ηνπο 
θεληξηθνχο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο πξνρσξά ε «ειαζηηθνπνίεζε» ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δίλαη άιισζηε θαη έλα 
άιιν επίηεπγκα ηεο «κεηαξξχζκηζεο» ΤΡΗΕΑ ζην Αζθαιηζηηθφ κέζσ ηνπ λφκνπ Θαηξνχγθαινπ, φηη «λνκηκνπνίεζε» 
νξηζηηθά ηελ εξγαζία κε ην «κπινθάθη», νη εξγνδφηεο αξλήζεθαλ λα αλαιάβνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο (21% ηνπ 
κηζζνχ) ζηελ Αζθάιηζε θαη κεηαθχιεζαλ ζηηο πιάηεο ηνπ εξγαδφκελνπ ηελ εξγνδνηηθή εηζθνξά. 

-- Ζ έιιεηςε πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, ιφγσ ηνπ αληεξγαηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, έρεη νδεγήζεη θαη 
ηνπο κηζζνχο ζε κηα δξαζηηθή κείσζε ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. 

Ζ επίζεζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ αθνξά ηειηθά φινπο ηνπο θιάδνπο θαη φια ηα κέησπα. Ζ αλάγθε ηνπ 
θεθαιαίνπ γηα θηελή εξγαηηθή δχλακε θαη γηα λέα πεδία θεξδνθνξίαο δίλεη ηνλ ηφλν. 

Αληεπίζεζε ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ νξηζηηθή αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο 

Ζ «κεηακλεκνληαθή Διιάδα» ηεο «δίθαηεο αλάπηπμεο» ηνπ ΤΡΗΕΑ φρη κφλν δελ πεξηιακβάλεη αλάθηεζε ησλ 
απσιεηψλ θαη αλαθνχθηζε γηα ηνλ εξγαδφκελν ιαφ, αιιά πξνυπνζέηεη λέα θιηκάθσζε ηεο αληηιατθήο επίζεζεο κε ηα 
«κεηακλεκνληαθά» κλεκφληα επηηήξεζεο ηεο ΔΔ. Κνλφδξνκνο είλαη ε νξγάλσζε ηεο πάιεο κε ζπγθέληξσζε λέσλ 
δπλάκεσλ θαη πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εζηηψλ αληίζηαζεο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ. Κε αηρκή ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ Θαηξνχγθαινπ, πξέπεη λα ηεζεί μαλά ην ζέκα ηνπ Αζθαιηζηηθνχ ζε φια ηα Γ θαη ηηο Γεληθέο 
πλειεχζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ ζπιιφγσλ. Ο ζπληνληζκφο ηεο πάιεο ησλ κηζζσηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ 
επηζηεκφλσλ, κε ην δσληαλφ αγσληζηηθφ θνκκάηη ηνπ θηλήκαηνο πνπ ζέηεη ζην ζηφραζηξν ηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν, 
ηνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο, ην θξάηνο ηνπο, ηελ ΔΔ θαη ην ΛΑΣΟ πνπ ηνπο ζηεξίδεη, κε ηνλ ηαμηθφ πφιν ηνπ 
εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, κε ηα ηαμηθά ζσκαηεία θαη ηηο Δπηηξνπέο Αγψλα, κε ην ΠΑΚΔ θαη ηελ ΠΑΔΒΔ. 

Σνπ 
 Ηιία ΣΙΜΠΟΤΚΑΚΗ*  

Ο Ζιίαο Σζηκπνπθάθεο είλαη κέινο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκίαο ηεο ΘΔ ηνπ ΘΘΔ 
θαη κέινο ηεο θεληξηθήο αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ.  


