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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ξεκινάει η μεγάλη μάχη για το ασφαλιστικό. Οι εργαζόμενοι συσπειρωμένοι στα συνδικάτα 

μαζικά και μαχητικά θα αποτρέψουν την ανατροπή των βασικών ασφαλιστικών  και κοινωνικών μας 

δικαιωμάτων. 

Στη διαχρονική κατασπατάληση και καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων προστέθηκε 

το τεράστιο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων χρόνων, η «μαύρη»  εργασία και η ελαστικοποίηση των 

εργασιακών σχέσεων,  αποτελέσματα των μνημονιακών πολιτικών  της ύφεσης, φέρνοντας το 

ασφαλιστικό σύστημα στο κόκκινο. Τις πολιτικές  αυτές  τις πλήρωσαν ακριβά οι εργαζόμενοι και οι 

συνταξιούχοι με τους δεκάδες νόμους και τις  «μεταρρυθμίσεις», που οδήγησαν σε μειώσεις στις 

συντάξεις και διαρκές κουτσούρεμα του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. 

Με την ψήφιση του τρίτου μνημονίου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε  για παρεμβάσεις  στο 

ασφαλιστικό,  παράλληλα με μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης. Οι προτάσεις της Κυβέρνησης προς το 

κουαρτέτο των δανειστών δεν συνιστούν ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα περισώσει την κοινωνική 

ασφάλιση. Αντίθετα οι προτάσεις αυτές έρχονται σαν συνέχεια των αυξήσεων στα όρια ηλικίας και των 

εισφορών για την υγειονομική περίθαλψη, που έχουν ήδη ψηφιστεί και τελικά οδηγούν σε νέα 

λεηλασία των συντάξεων, με θύματα όλους τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα όσους θα βγουν στη 

σύνταξη από 1/1/2016. Διευρύνονται οι ταξικές ανισότητες, αφού «ανοίγεται» ο δρόμος προς την 

ιδιωτική ασφάλιση για όλους όσοι… έχουν και μπορούν. 

Να επισημανθεί ότι  το σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση δεν είναι το τελικό. Θα 

μεσολαβήσει  διαπραγμάτευση, και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για παραπέρα επιδείνωση. 

Τα κύρια ζητήματα που προωθούνται και στα οποία θα πρέπει να επικεντρώσουμε τη βασική 

μας αντιπαράθεση, αναδεικνύοντάς τα  στην ενημέρωση των εργαζόμενων, είναι: 

1. Όρια ηλικίας: μέχρι τα 67 θα μένουν στην τάξη οι νέοι συνάδελφοι. Το μέτρο αυτό ψηφίστηκε 

το καλοκαίρι. 

2. Μειώσεις συντάξεων των νέων συνταξιούχων μετά την 1/1/16 με το νέο  τρόπο υπολογισμού  

(μέσος μηνιαίος μισθός όλου του εργασιακού βίου,  με κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης -

βασική σύνταξη - ανταποδοτική σύνταξη) που πλήττουν εκτός από τους νέους συναδέλφους 

και όσους έχουν 15-35 χρόνια υπηρεσίας. 

3. Η επαναφορά στις επικουρικές συντάξεις της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος - που απλά 

μετονομάστηκε σε κανόνα βιωσιμότητας - και η κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης και 

των εισφορών από τρίτους, θα μειώσουν άμεσα τις επικουρικές συντάξεις, καθώς και το 

μέρισμα των πολιτικών υπαλλήλων, με κίνδυνο την πλήρη κατάργησή τους και την 

ενσωμάτωση, όσων και ό,τι θα έχει απομείνει, στις κύριες. 

4. Οι περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης του συστήματος - εκτός της εισφοράς εργοδοτών και 

εργαζόμενων-  δυναμιτίζουν  τη βιωσιμότητα του συστήματος. 

5. Οι μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, λόγω της σύνδεσης με το εισόδημα  για ολόκληρα 

κοινωνικά στρώματα (αυτοαπασχολούμενοι, έμποροι, αγρότες), θα δημιουργήσουν επιπλέον 

οικονομικά-κοινωνικά προβλήματα στην περίοδο της κρίσης, ισοπεδώνοντας πολλές 

κατηγορίες επαγγελματιών. 



6. Η αύξηση κατά 2% στις κύριες και 6% στις επικουρικές των κρατήσεων για την υγειονομική 

περίθαλψη, πού τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο, αλλά και νέα αύξηση εισφορών τώρα στο 

όνομα της διατήρησής τους. 

7. Η περικοπή για το 2015 450εκ. ευρώ από το ασφαλιστικό σύστημα και από 1% του ΑΕΠ για το 

2016 και 2017, ήτοι άλλα 3,6δις ευρώ. 

8. Η σταδιακή περικοπή του ΕΚΑΣ μέχρι την πλήρη κατάργησή του το 2019 και η μείωση της 

κατώτερης σύνταξης από τα 486 στα 384 ευρώ 

 

Η  επίθεση ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώματα δεν μπορεί παρά να βρει απέναντί της το σύνολο 

των εργαζόμενων, συνταξιούχων, ανέργων. Το ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο τη σύνταξη.  Είναι ένα 

ξεκάθαρα πολιτικό ζήτημα,  αφορά όλο το πλαίσιο προστασίας των εργαζόμενων και στην ταξική 

κοινωνία μας γίνεται ακόμα πιο βάρβαρο σε συνθήκες νεοφιλελευθερισμού. Μας αφορά όλους, ένα 

δημόσιο, αλληλέγγυο και αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα. Μας αφορά όλους, η ακύρωση 

κάθε προοπτικής μετατροπής του ασφαλιστικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό. Γι’ αυτό το λόγο, 

η αντεπίθεσή μας πρέπει να πάρει πανεργατικά-παλλαϊκά χαρακτηριστικά. 

 

Μέσα από κοινούς – μαζικούς  αγώνες  οφείλουμε: 

 

 Να αποτρέψουμε τη ψήφιση της κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης 

 Να διασφαλίσουμε διαχρονικά το δημόσιο, αναδιανεμητικό χαρακτήρα της κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 Να διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς συντάξεις στα 30 χρόνια υπηρεσίας, με όριο ηλικίας τα 60 

χρόνια και με ύψος της κύριας σύνταξης στο 80% του τελικού μισθού. 

Παλεύουμε για: 

 Καμιά μείωση συντάξεων, κύριων και επικουρικών, και εφάπαξ. Καμία αύξηση ασφαλιστικών 

εισφορών σε εργαζόμενους 

 Αποκατάσταση των απωλειών της τελευταίας πενταετίας, σε μισθούς και συντάξεις. 

 Επιστροφή  των κλεμμένων στα ασφαλιστικά ταμεία. 

 Παιδεία – υγεία – πρόνοια, δημόσια κοινωνικά αγαθά, για όλο τον λαό 

 Φορολογική δικαιοσύνη με την φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και του μεγάλου πλούτου 

και την ελάφρυνση και απαλλαγή των χαμηλών εισοδημάτων. 

 Κρατική χρηματοδότηση που θα καλύπτει τις ανάγκες του ασφαλιστικού συστήματος για την 

απονομή αξιοπρεπών συντάξεων, και θα προέρχεται από τη φορολόγηση των μεγάλων κερδών 

και του πλούτου, από συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους και νέες πηγές χρηματοδότησης 

που δε θα επιβαρρύνουν τους εργαζόμενους και από την επιστροφή στα Ταμεία των 

αποθεματικών που λεηλατήθηκαν διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, την εργοδοσία και τις 

τράπεζες. 

 Κατάργηση της μαύρης, ανασφάλιστης και ενοικιαζόμενης εργασίας, των ελαστικών 

εργασιακών σχέσεων και μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής του κεφαλαίου, βάζοντας τέρμα 

στην νεοφιλελεύθερη εμμονή η οποία, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, 

απαλλάσσει από τα βάρη τους εργοδότες και τα μετακυλύει στους εργαζόμενους. 

 Ακύρωση των μνημονίων και της διαπλοκής. Προτεραιότητα είναι τα συμφέροντα του λαού 

και όχι των δανειστών Απαιτούμε γενναία αναδιανομή των εισοδημάτων και αυξήσεις μισθών και 

συντάξεων. 

 Ανατροπή όλων των μνημονιακών πολιτικών και για την επαναφορά και διεύρυνση των 

εργασιακών, ασφαλιστικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. 



 Διαγραφή του δημοσίου χρέους της χώρας, ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίοι δημόσιοι πόροι 

για την χρηματοδότηση της Κοινωνικής Ασφάλισης, των κοινωνικών πολιτικών και της 

ανάπτυξης. 

 

Είναι αναγκαίο να οργανωθεί  άμεσα και με συντονισμό των συνδικαλιστικών φορέων (ΓΣΕΕ, 

ΑΔΕΔΥ, Ομοσπονδίες, ΓΣΕΒΕ) η  μαζική αντίσταση  των εργαζόμενων  δημόσιου-ιδιωτικού τομέα  και η 

κλιμάκωση των αγώνων, με απεργιακές κινητοποιήσεις, αποκλεισμούς υπουργείων.  Σε συντονισμό με 

τη ΔΟΕ και τη ΟΙΕΛΕ  να παλέψουμε για μόνιμους διορισμούς, για κατάργηση των ελαστικών μορφών 

απασχόλησης στη εκπαίδευση, για πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, με όριο ηλικίας τα 60 

χρόνια. Να αναδειχθεί το μεγάλο ζήτημα των συναδέλφων  που με την  αδιοριστία και την 

ελαστικοποίηση των εργασιακών  σχέσεων, με δυσκολία θα μπορέσουν να συμπληρώσουν τα έτη 

που απαιτούνται για μια αξιοπρεπή σύνταξη. 

Είναι προφανές ότι τα πρωτοβάθμια σωματεία θα πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

(συγκεντρώσεις, περιοδείες, συνελεύσεις, κ. ά.) για την ενημέρωση των συναδέλφων και για τη 

διοργάνωση δράσεων κάθε μορφής (συλλαλητήρια, καταλήψεις, απεργίες). 

Με την κλιμάκωση των αγώνων θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να μην περάσουν οι 

ανατροπές στο ασφαλιστικό. 

 

Η μάχη για την προάσπιση της Κοινωνικής Ασφάλισης ξεκίνησε! 

Να είμαστε όλοι παρόντες! 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

ΜΑΣ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ 

 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016 

Από τη Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ 

 


