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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Η εκστρατεία της κυβέρνησης για την παραπληροφόρηση των εργαζομένων σε σχέση με τις 

"τομές" και τα "μεγάλα οφέλη" των νέων ρυθμίσεων στο Ασφαλιστικό δεν μπορεί να κρύψει την 

αλήθεια. Κυβέρνηση και αστικά ΜΜΕ "κάνουν το άσπρο μαύρο" για να πείσουν ότι με το 

νομοσχέδιο "μειώνουν τις εισφορές" και "αυξάνουν τις συντάξεις" που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με 

το έκτρωμα Κατρούγκαλου. Στην πραγματικότητα με το ν/σ Βρούτση: 

 Σπρώχνεται εκτός ασφαλιστικής κάλυψης η πλειοψηφία των νέων εργαζομένων 

που δοκιμάζουν τη μακρόχρονη ανεργία, τις "σύγχρονες" ευέλικτες εργασιακές σχέσεις 

με το μπλοκάκι, τον πενιχρό μισθό χωρίς ΣΣΕ, την εποχική εργασία και την 

ημιαπασχόληση, που περνάει από το ένα 5μηνο-8μηνο πρόγραμμα απασχόλησης στο 

άλλο, που δουλεύει μαύρα και ανασφάλιστα. Δηλαδή όλοι αυτοί που για να "πιάσουν" τα 

30 ή 40 χρόνια συνεχούς εργασίας και με ασφάλιση πρέπει να ζήσουν 2 και 3 ζωές 

ακόμα. Σε αυτούς τους νέους εργαζόμενους δείχνουν την "εναλλακτική" των 

ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι που πανηγύρισαν 

για τις κυβερνητικές διαρροές και περιμένουν ως κοράκια πάνω από την ολοκληρωτική 

συντριβή των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων είναι οι ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρείες και οι επιχειρηματίες της Υγείας. 

 Εφαρμόζεται το σύνολο των αντιδραστικών αλλαγών που έφερε η προηγούμενη 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ που νομιμοποίησε το 

έκτρωμα Κατρούγκαλου. Θωρακίζει νομικά τον περιορισμό της κρατικής συμμετοχής και 

"εγγύησης" μόνο στο ποσό της "εθνικής σύνταξης", δηλαδή στο επίδομα πτωχοκομείου 

των 384 ευρώ που το χρηματοδοτούμε όλοι οι εργαζόμενοι μέσω της φορολογίας στο 

εισόδημά μας. Το υπόλοιπο ποσό της λεγόμενης "ανταποδοτικής σύνταξης" από τις 

ασφαλιστικές εισφορές μιας ζωής μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση του εργαζόμενου, 

που μέσω του "ατομικού λογαριασμού ασφάλισης" συλλέγει σε έναν κουμπαρά τις 

εισφορές του, προκειμένου να εξασφαλίσει μια πενιχρή σύνταξη. Μια σύνταξη με ένα 

ισχνό ποσοστό αναπλήρωσης των εισφορών, που, μετά από 40 χρόνια δουλειάς, φτάνει 

περίπου στο 40% των συντάξιμων αποδοχών του. Με αυτόν τον τρόπο μονιμοποιεί τη 

δραστική μείωση στις μελλοντικές συντάξεις μέχρι και 40% που έφερε το έκτρωμα 

Κατρούγκαλου. 

 Με το νομοσχέδιο Βρούτση, όσοι μισθωτοί με μπλοκάκι είναι στη ρύθμιση του νόμου 

Κατρούγκαλου για τα μπλοκάκια, θα αντιμετωπίσουν νέες πιέσεις για να 

επιστρέψουν στο καθεστώς ασφάλισης με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), 

προκειμένου να απαλλαγεί η εργοδοσία από το σύνολο ή σημαντικό μέρος των 

εισφορών. Οι εργοδότες θα επιδιώξουν να τους φορτώσουν όλο το ασφαλιστικό 

"κόστος", με "κίνητρο" κάποια "ελάφρυνση" στον καθαρό μισθό που θα προκύψει από 

την επιλογή της κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης. Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί ακόμα 

περισσότερο η διάλυση των εργασιακών σχέσεων για τους μισθωτούς επιστήμονες που 

ο μισθός τους βρίσκεται λίγο ψηλότερα απ' το επίπεδο του μέσου μισθού. Θα σπρώξει 



και άλλους νέους στην ελαστική εργασία του ΔΠΥ με "κίνητρο" για τον εργαζόμενο τις 

χαμηλότερες κρατήσεις επί του μισθού και ωφελημένους τους εργοδότες που έτσι 

απαλλάσσονται απ' τις εισφορές και τα δικαιώματα του τυπικά μισθωτού: Άδειες, δώρα, 

επιδόματα, προστασία από ομαδικές απολύσεις. 

 Διατηρούνται για όλους τα αυξημένα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια (ή στα 

62 χρόνια με 40 χρόνια υπηρεσίας), που αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον τέσσερα χρόνια με 

βάση το τρίτο μνημόνιο που ψήφισαν μαζί ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα 

εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του ν. Κατρούγκαλου, ιδιαίτερα για όσους έχουν 

μέχρι 30 χρόνια εργασίας. Η Επικουρική Ασφάλιση με τις διαδοχικές μνημονιακές 

μειώσεις να ανέρχονται στο 50% και ο κλάδος Εφάπαξ Παροχών, όπου αθροιστικά οι 

μειώσεις έφτασαν στο 42%, ενσωματώνονται στον ΕΦΚΑ και ανοίγει έτσι ο δρόμος για 

την πλήρη κατάργησή τους, όπως προβλέπεται στις κατευθύνσεις κεφαλαίου και ΕΕ με 

τους "τρεις πυλώνες", δηλαδή την ιδιωτική ασφάλιση. 

Σε ό, τι αφορά την «Ελευθερία» επιλογής ασφαλιστικής κλάσης εισφορών 

Η κυβέρνηση θεσπίζει 7 ασφαλιστικά πακέτα: 1 για τους νέους αυτοαπασχολούμενους και 

ακόμη 6 κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών, δίνοντας τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος ο 

εργαζόμενος σε ποια κατηγορία θα ενταχθεί, επομένως σύμφωνα με την 

«ανταποδοτικότητα» να επιλέγει ταυτόχρονα το ύψος της μελλοντικής του σύνταξης. 

Βεβαίως καμιά σύνταξη δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη πέραν της «εθνικής» των 384 

€. 

Η κυβέρνηση αυξάνει την κατώτατη εισφορά διαμορφώνοντάς την στα 220 € (κύρια 

σύνταξη, κλάδο υγείας και ΟΑΕΔ), ενώ μέχρι σήμερα ανέρχονταν σε 185,18 € (20% επί 

του κατώτατου μισθού των 650 € για κύρια ασφάλιση, 6,95% επί του ίδιου ποσού για 

εισφορά υγείας και 10 € το μήνα για ΟΑΕΔ), επομένως φέρνει μια αύξηση περίπου 19%, 

για τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση 

με την αλλαγή αυτή θωρακίζει τα έσοδα του ΕΦΚΑ για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού 

συστήματος. Εάν συνυπολογιστεί η κατώτερη κλάση εισφορών των 68 € για 

επικουρικό και εφάπαξ (έναντι των 71,5 € που είχε καθοριστεί από το νόμο 

Κατρούγκαλου), τελικά η συνολική αύξηση στις αθροιστικές κατώτατες εισφορές για 

Μηχανικούς είναι από 253 € σε 288 €, δηλαδή αύξηση περίπου 14%. Η ληστεία του 

εισοδήματος με την είσπραξη αναδρομικών εισφορών που προέκυψαν από το έκτρωμα 

Κατρούγκαλου, συνεχίζεται, καθώς θα εισπράττονται αναδρομικά οι εισφορές για επικουρικό 

και εφάπαξ ύψους 43 € μηνιαία. 

Όποια «ελάφρυνση» επιλέξει ο εργαζόμενος επιστήμονας που σήμερα πληρώνει 

υψηλότερες εισφορές διαλέγοντας χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση, τελικά χρεώνεται 

στις πλάτες του. Μετατρέπεται αυτόματα σε απώλεια δικαιώματος από τη μελλοντική 

σύνταξη (κύρια ή επικουρική) και το εφάπαξ. Αυτό επιβάλλει η αρχή της 

ανταποδοτικότητας που φέρνει, με βάση όσα ισχύουν σήμερα, μια σύνταξη κοντά στα 770 

€ για τον αυτοαπασχολούμενο που θα επιλέξει να πληρώνει την ελάχιστη εισφορά και θα 

καταφέρει να τερματίσει στον ασφαλιστικό μαραθώνιο παραμένοντας διαρκώς 

ασφαλισμένος για τουλάχιστον 40 χρόνια. 



Όλες αυτές οι ρυθμίσεις οδηγούν στην κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης 

στην οποία σπρώχνονται και όσοι ασφαλισμένοι έχουν ακόμα τη δυνατότητα να πληρώσουν: 

δηλαδή να επιλέγουν χαμηλή κατηγορία ασφάλισης και να «επενδύουν» το υπόλοιπο στο 

ιδιωτικό «κεφαλαιοποιητικό» σύστημα ασφάλισης για να συμπληρώσουν την πετσοκομμένη 

σύνταξη του κράτους. Οι υπόλοιποι καταδικάζονται στη σύνταξη πτωχοκομείου... Τι σημαίνει 

ιδιωτική ασφάλιση το δείχνουν τα παραδείγματα της Ασπίς στην Ελλάδα, αλλά και του 

μεγαθηρίου της ENRON στις ΗΠΑ, σε μια μέρα χάνονται «οι οικονομίες μιας ζωής. 

Για τη στάση των επιστημονικών φορέων 

Οι ηγεσίες των επιστημονικών φορέων επικροτούν τις αλλαγές αυτές ως 

"αποκατάσταση των αδικιών", αφήνοντας στο απυρόβλητο το πλαίσιο της 

ανταποδοτικότητας. Δεν λένε κουβέντα για την κατακόρυφη αύξηση των κατώτατων 

εισφορών και τις συντάξεις - "επιδόματα φτώχειας", μόνο προβάλλουν 

αποπροσανατολιστικά την αποδέσμευση των εισφορών απ' το εισόδημα. "Διεκδικούν" από 

την κυβέρνηση ΝΔ, όπως και προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ, σταθερά το "αντίδωρο" της 

ίδρυσης Επαγγελματικού Ταμείου για την επικουρική και το εφάπαξ, προκειμένου να 

επιδοθούν ξανά στα γνώριμα παιχνίδια με τον τραπεζικό τζόγο, όπως στην Τράπεζα 

Αττικής, όπου με τη διαχρονική ευθύνη των ηγεσιών ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ χάθηκαν άνω 

των 800 εκατ. ευρώ από τις εισφορές στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ». 

Οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, 

ακόμα και αν περάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή, βάζοντας στο προσκήνιο το αίτημα για 

αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Υγεία για όλους, με 

κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης και σημαδεύοντας στην καρδιά του 

προβλήματος που έχει τίτλο "ανταποδοτικότητα και κεφαλαιοποίηση της 

Ασφάλισης". 

Σε συντονισμό με τις ταξικές δυνάμεις του εργατικού κινήματος παλεύουμε για: 

 Την απόσυρση του νέου εκτρώματος Βρούτση 

 Την κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ - 

ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ 

 Την πλήρη αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις - παροχές - αποθεματικά 

 Πλήρη και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής 

με ΔΠΥ 

 Την ανατροπή της πολιτικής ΕΕ - άρχουσας τάξης για την ανταποδοτικότητα στην 

Κοινωνική Ασφάλιση 

 Αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση στη βάση των 

σύγχρονων αναγκών μας 

 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια με κατάργηση των εισφορών στον 

κλάδο Υγείας. 

 


