
 

 

Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση! 

Μαζικός ξεσηκωμός για να μη χάσει κανένας 

συνάδελφος το σπίτι του!  

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  
Η επίθεση κυβέρνησης – άρχουσας τάξης στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα κλιμακώνεται. Ενώ ήδη το 50% σχεδόν των 
εργαζόμενων μηχανικών δεν μπορεί να αποπληρώσει τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές και δεν καλύπτεται ούτε καν 
ιατροφαρμακευτικά, η κυβέρνηση προωθεί νέες τεράστιες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Μετά τη δραστική υποβάθμιση 
των παροχών υγείας με την υποχρεωτική ένταξη του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ και τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής που ήρθε να αποτελειώσει ότι άφησε όρθιο από τα αποθεματικά του ταμείου το 
«κούρεμα», τώρα, προωθείται η μεταφορά στην εφορία των ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 5.000 ευρώ προς το ΤΣΜΕΔΕ, 
μέσα από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και η αναγκαστική τους είσπραξη ως δημόσια έσοδα, δηλαδή 
με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς της προσωπικής περιουσίας, ακόμα και προσωποκράτηση! 

 

Πως φτάσαμε ως εδώ; 
Η απειλή των αναγκαστικών εισπράξεων είναι ένας κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας αντιασφαλιστικών μέτρων τα οποία δεν 
ξεκίνησαν χτες. Πριν εκδηλωθεί η κρίση, πριν το μνημόνιο, απ’ το 2006, με το ν.3518/2006, καθιερώθηκε στο ΤΣΜΕΔΕ η 
ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή η μεταφορά των ασφαλιστικών βαρών στις πλάτες των εργαζόμενων, 
ως ένα ακόμα μέσο εξασφάλισης φθηνότερης εργατικής δύναμης, διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των ομίλων, για τους 
οποίους μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές. Η ανταποδοτική λειτουργία των ταμείων απαιτεί ένα ταμείο «τακτοποιημένο», που οι 
εισφορές του κάθε ασφαλισμένου πρέπει να ισοσκελίζονται με τις «δαπάνες» για την ασφαλιστική κάλυψη του... Αυτή η πολιτική, 
ενός ταμείου που πρέπει να «βγαίνει», οδηγεί στις αναλογιστικές μελέτες, στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, στη 
μείωση των συντάξεων και οδηγεί τώρα και στη βεβαίωση των χρεών στην εφορία για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του 
ταμείου. 

 

Δεν έχουμε επιλογή από το να ξεσηκωθούμε για να αποκρούσουμε την επίθεση 
στα δικαιώματα μας! 

 

Με ποιους, απέναντι σε ποιους και για ποιο στόχο; 
Η οργάνωση του αγώνα μας δεν πρέπει να ανατεθεί στην ηγεσία του ΤΕΕ, ούτε μπορεί να προχωρήσει αποφασιστικά και με 
διάρκεια από θολά σχήματα όπως η αποκαλούμενη «Ανοιχτή Συνέλευση». Το ΤΕΕ είναι σύμβουλος του πραγματικού αντίπαλου, 
του αστικού κράτους, στην ηγεσία του κυριαρχούν οι εκπρόσωποι των μονοπωλιακών ομίλων, των μεγάλων εργοδοτών, της 
άρχουσας τάξης. Οι διαδικασίες της Ανοιχτής Συνέλευσης είναι «ανοιχτές» στη συμμετοχή διαφορετικών ανταγωνιστικών 
ταξικών συμφερόντων, από τους εργοδότες μέχρι τους μισθωτούς μηχανικούς με μπλοκάκι. Οι διεκδικητικοί στόχοι που 
προβάλλουν ΤΕΕ και Ανοιχτή Συνέλευση διαφέρουν, αντιφάσκουν και δεν σηματοδοτούν την προοπτική ανάκτησης των μεγάλων 
απωλειών μας τα τελευταία χρόνια. Το ΤΕΕ προτάσσει την εξαίρεση του ΕΤΑΑ από το ΚΕΑΟ, ενώ η Ανοιχτή Συνέλευση 
ταλαντεύεται μεταξύ «κατάργησης του ΚΕΑΟ» και «άρνησης αποστολής στοιχείων από το ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ…». 
Ποια όμως θα είναι η επόμενη μέρα ακόμα και αν καταργηθεί το ΚΕΑΟ, αν δεν ανατραπεί το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο και η 
γενικότερη αντεργατική πολιτική της ΕΕ και της άρχουσας τάξης; 
Ας μην κοροϊδευόμαστε.   
Για να διασφαλίσουμε τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα της πάλης μας, για να πετύχουμε ακόμα και άμεσες 
κατακτήσεις, πρέπει να σημαδεύσουμε τον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική της ΕΕ-άρχουσας τάξης για την 
ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων γενικότερα και την πολιτική της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση,  
Την ίδια στιγμή ο αγώνας ενάντια στην κλιμάκωση της επίθεσης μπορεί να έχει αποτελέσματα μόνο αν δοθεί μαζί με όλα τα 
θύματα αυτής της πολιτικής. Η επίθεση στα δικαιώματά μας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους μηχανικούς. Αφορά 
συνολικά την εργατική τάξη, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Η αποστολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΚΕΑΟ δεν αφορά μόνο το 
ΤΣΜΕΔΕ και το ΕΤΑΑ. Αντίθετα, αφορά ασφαλισμένους του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ κ.λπ., αφορά σε τελευταία ανάλυση ολόκληρο το 
εργατικό κίνημα. Γι’ αυτό και την πρωτοκαθεδρία στην οργάνωση της πάλης πρέπει να έχουν τα οργανωμένα ταξικά 
σωματεία που οργανώνουν μισθωτούς μηχανικούς και αντίστοιχα για τους αυτοαπασχολούμενους. Μόνο έτσι μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε συνέχεια, διάρκεια, αντοχή στον αγώνα μας, σύνδεση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους με τους οποίους 
έχουμε κοινά προβλήματα.  

 



 

 

Η αποπροσανατολιστική λογική του «μικρότερου κακού» 
Εύκολα, φυσικά, μπορεί κανείς να σκεφτεί: «Ας επιλέξουμε σήμερα τη λιγότερη κακή λύση… και βλέπουμε». Ωστόσο, ειδικά για το 
ζήτημα του ασφαλιστικού έχουμε αρκετή πείρα όλο το προηγούμενο διάστημα από το που μας οδήγησε αυτή η λογική. Αυτή 
τη λογική, του μικρότερου κακού που συμπυκνώνεται στη φράση «να δεχτούμε να χάσουμε σήμερα λίγο, για να μη χάσουμε 
περισσότερα στη συνέχεια», προέτασσε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ το 2003 και η διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ του ΤΕΕ όταν δεχόταν την 
καθιέρωση της ανταποδοτικής λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ, που προωθήθηκε με το ν.3518/2006, ο οποίος για το ΤΕΕ και τη διοίκηση 
του «χρειαζόταν αλλαγές σε ορισμένα σημεία του….».  
Δύο χρόνια μετά, το 2008 με το νόμο για το ΕΤΑΑ που έφερνε νέες αντιδραστικές αλλαγές, ξεχάστηκαν τα «αρνητικά του σημεία» και 
ο 3518/2006 για το ΤΣΜΕΔΕ πρακτικά αποθεώθηκε με το πρόσχημα ότι «διασφάλιζε τη ανεξαρτησία του ταμείου των μηχανικών». Η 
πορεία αυτή κρατά ήδη πολλά χρόνια, για να φθάσει στο σημερινό τραγέλαφο των αιτημάτων της ηγεσίας του ΤΕΕ που για να 
συγκαλύψει τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές της ανταποδοτικότητας ξεκίνησε τάχα «ανένδοτο» (μάλλον ανέκδοτο μπορεί να 
τον χαρακτηρίσει κανείς) με το αίτημα να μην περάσουν οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές του 2012. Στην πορεία το αίτημα 
μετατράπηκε στο «ρεαλιστικότερο» να «μην εφαρμοστούν οι αυξήσεις» και «να μην αποσταλούν τα ειδοποιητήρια», για να γίνει στο 
τέλος να «εξαιρεθεί το ΕΤΑΑ από το ΚΕΑΟ».  
Αυτή η λογική, να επιλέγουμε και να στοχοποιούμε «το μικρότερο κακό» είναι η ίδια λογική με την οποία μας καλούσαν το 2009 να 
«πέσει απ’ τα κάτω και τα αριστερά» η κυβέρνηση Καραμανλή, για να τη διαδεχθεί η κυβέρνηση Παπανδρέου, μετά η κυβέρνηση 
Παπαδήμου και «σόι πάει το βασίλειο». Μια λογική που εστιάζοντας στην κάθε φορά κυβέρνηση αποπροσανατόλιζε από την 
πραγματική πηγή των βασάνων, την πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. 

  

Φτάνει πια! Οργανώνουμε την πάλη μας απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο! 
Μαζικά, οργανωμένα, μέσα από τα σωματεία μας δεν θα επιτρέψουμε κανέναν πλειστηριασμό για χρέη προς την εφορία ή προς τις 
τράπεζες. Μαζί με όλους τους εργαζόμενους, με την πρωτοκαθεδρία των ταξικών σωματείων, σε συντονισμό με το ταξικό εργατικό 
κίνημα, το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ, διεκδικούμε τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, οργανώνουμε την πάλη μας σημαδεύοντας τον 
πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική της άρχουσας τάξης για την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, γενικότερα 
την πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων για την ανταγωνιστικότητα των ομίλων.   

Με αφετηρία την άμεση κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, την ακύρωση της βεβαίωσης των 
ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία, την κατάργηση της απόφασης για αυξήσεις και την άμεση 
δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανεξάρτητα 
από τα χρέη προς τα ταμεία, ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας απέναντι στο σύνολο της αντιασφαλιστικής 
επίθεσης παλεύοντας για:  
 Άμεση, δραστική μείωση των εισφορών μας με ταυτόχρονη αύξηση εργοδοτικών και κρατικών στην κατεύθυνση της πλήρους 
απαλλαγής των εργαζόμενων. Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. 
 Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων/υποαπασχολούμενων ανεξάρτητα από χρέη προς το 
ταμείο, επίδομα ανεργίας για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας για όλους ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (μισθός – 
ΔΠΥ). Άμεση επαναφορά του επιδόματος ανεργίας και άλλων κλαδικών επιδομάτων στα επίπεδα του 2011 ως βάση για μια γενναία 
αύξηση. Να θεωρούνται άνεργοι και οι αυτοαπασχολούμενοι μηχ/κοί που έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα, έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ή το εισόδημά τους βρίσκεται σε εξευτελιστικό επίπεδο. Αναδρομική διαγραφή  
των χρεών τους προς το ταμείο για όλο το διάστημα της ανεργίας τους. Για τους αυτοαπασχολούμενους, να αποσυνδεθεί η 
ασφαλιστική ενημερότητα για την άσκηση του επαγγέλματος, όσον αφορά μικρά έργα και μελέτες, ιδιωτικά και δημόσια. 
 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που διαλύουν τα δικαιώματά μας, μαζί με τους 3518/06, 3655/08 και των 
πρόσφατων ρυθμίσεων (νόμος Λοβέρδου, μεσοπρόθεσμο κ.λπ.). Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση. Κατάργηση της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική ασφάλιση. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν 
υγεία – πρόνοια.  
 Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες. Άμεση αύξηση των συντάξεων, στο ύψος που προσδιορίστηκε με τις 
δικαστικές αποφάσεις. 
 Κάτω τα χέρια απ’ τα αποθεματικά – έξω το ταμείο από Τράπεζα Αττικής-χρηματιστήριο-ομόλογα. Πλήρη κάλυψη απ’ το κράτος 
όλων των απωλειών του αποθεματικού από συμμετοχή σε χρηματιστήριο – Τράπεζα Αττικής κ.λπ. 
 Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 
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