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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

 Στην τελική ευθεία ψήφισης του αντι-ασφαλιστικού νομοσχεδίου μπαίνει η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, σε πλήρη συμπόρευση με τα συμφέροντα Κεφαλαίου – ΕΕ – 

ΔΝΤ, προχωρώντας στην υλοποίηση του 3ου Μνημονίου που ψήφισε με τη στήριξη ΝΔ – 

ΠΑΣΟΚ – ΠΟΤΑΜΙΟΥ. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να συνεχίσει και να ολοκληρώσει 

τις αντι-ασφαλιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, έρχεται να προστεθεί 

στη νομιμοποίηση των προηγούμενων αντι-ασφαλιστικών νόμων, στην αύξηση των 

ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας, στην 

αύξηση των εισφορών υγείας στους ήδη συνταξιούχους, καθώς και στις περικοπές των 

δαπανών για συντάξεις κατά 1,8 δις από τον προϋπολογισμό. 

 Δεν πρόκειται, όμως, απλώς για κάποια νέα μέτρα που προστίθενται στα 

προηγούμενα αλλά για μια συνολική αντεργατική, αντι-ασφαλιστική αναδιάρθρωση 

που γκρεμίζει ό, τι έμεινε όρθιο από το δημόσιο, αλληλέγγυο, ασφαλιστικό σύστημα, 

μετατρέποντάς το σε ανταποδοτικό και προς την κατεύθυνση να γίνει πλήρως 

κεφαλαιοποιητικό διαλύοντας τον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης έχει 

απομείνει. Κατεδαφίζουν τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση του 20ου αιώνα που 

κερδήθηκε με σκληρούς αγώνες και θυσίες των εργαζομένων. 

 Συγκεκριμένα με το νέο αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ανάμεσα σε άλλα, 

προβλέπονται: 

1. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

 Μεγάλες μειώσεις στις κύριες συντάξεις τόσο των νέων όσο και των ήδη 

συνταξιούχων, αφού αυτές θα επανυπολογιστούν. Οι νέες συντάξεις θα είναι το 

άθροισμα της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής. Η εθνική σύνταξη, που θα 

δίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα είναι 384 €, ενώ η ανταποδοτική θα 

βασίζεται μόνο στις εισφορές των εργαζομένων και θα υπολογίζεται πλέον με 

μικρότερο ποσοστό αναπλήρωσης ενός μειωμένου συντάξιμου μισθού, αφού αυτός θα 

προκύπτει από το σύνολο του εργασιακού βίου (με διαγραφή του τελευταίου έτους) και 

όχι από την τελευταία πενταετία. Οι νέες συντάξεις υπολογίζεται ότι θα είναι 

μειωμένες κατά 15% ως 30% σε σχέση με τις σημερινές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια 

έχουν υποστεί μειώσεις μέχρι και 40%. Για να μετριάσει τις αντιδράσεις η κυβέρνηση 

μεταθέτει την  ονομαστική μείωση των συντάξεων των νυν συνταξιούχων για μετά τον 

Ιούλιο του 2018, οπότε λήγει το τρέχον «πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής» και 

η προσωπική διαφορά που θα δίνεται, σταδιακά θα παύει να υπάρχει, ενώ για τους 

νέους συνταξιούχους, εάν οι μειώσεις υπερβαίνουν το 20%, θα καλύπτει το επιπλέον του 

20% κατά το 1/2  ή 1/3 ή 1/4 ανάλογα με το αν βγαίνουν στη σύνταξη το 2016 ή το 2017 ή 

το 2018 όχι για πάντα αλλά μέχρι το 2018. 
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2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Οι επικουρικές συντάξεις μειώνονται δραστικά και μπαίνουν σε πορεία 

εξαφάνισης αφού η παροχή τους θα εξαρτάται από τα δημογραφικά δεδομένα (όσο 

περισσότεροι είναι οι δικαιούχοι τόσο μικρότερο θα είναι το ποσό) και θα υπολογίζεται 

με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι για να 

φτάσει κάποιος το ποσοστό αναπλήρωσης που ήταν 20%, θα πρέπει να δουλεύει πάνω 

από 45 χρόνια, δεδομένου ότι και ο συντάξιμος μισθός θα είναι χαμηλότερος. Από την 

άλλη, αυξάνει στο 3,5% την εισφορά των ασφαλισμένων για την επικουρική 

τουλάχιστον μέχρι το 2018. 

3. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Για τις εφάπαξ παροχές καθιερώνεται νέος μαθηματικός τύπος σύμφωνα με τον 

οποίο οι μειώσεις θα κυμανθούν από 10% έως 15%, ενώ για τα μερίσματα του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αυτές υπολογίζεται ότι θα υπερβούν το 30%. 

4. ΥΠΕΡ - ΤΑΜΕΙΟ 

Δημιουργείται ένα «Υπερ-ταμείο», όπου υπάγονται όλα τα ταμεία κύριων 

συντάξεων μαζί με τα ταμεία πρόνοιας και άλλα ταμεία που δίνουν  παροχές σε χρήμα 

λόγω ασθενείας ή άλλα βοηθήματα. Μέσω αυτής της τεχνητής ενοποίησης – μαμούθ, 

πέραν των προβλημάτων λειτουργικότητας που θα προκύψουν, βέβαιο είναι ότι θα 

επιδιωχθεί η αποψίλωση όλων των παροχών προς τους ασφαλισμένους που έδιναν 

μέχρι τώρα τα ταμεία με τη δημιουργία νέων κανονισμών παροχών.  

Τα μέτρα που θα περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό δεν θα εξαντληθούν με την 

τυχόν ψήφισή του αλλά θα παίρνονται και νέα, εάν απαιτείται από τους 

δημοσιονομικούς στόχους, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι οι δανειστές θα πιέσουν και θα 

εκβιάσουν ώστε το νομοσχέδιο που θα φτάσει στη Βουλή να είναι ακόμα χειρότερο από 

την πρόταση της κυβέρνησης. 

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ- 

ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ 

Το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο οι συντάξεις. Είναι η ασφάλιση του μικρού 

παιδιού, το εμβόλιό του. Είναι το φάρμακο, το επίδομα ασθενείας, οι ιατρικές εξετάσεις, 

η προετοιμασία της μητρότητας, οι παροχές υγείας και πρόνοιας συνολικά.  

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 

Στόχος τους η διαρκής υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης, η σταδιακή αποχώρηση του κράτους και της εργοδοσίας από τη 

χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος (κατά 3,9 μονάδες μειώθηκαν οι 

εισφορές των μεγαλοεργοδοτών από τις προηγούμενες κυβερνήσεις τα τελευταία 

χρόνια), ώστε να ανοίξει ο δρόμος στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τους 

μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας. 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ 

Οι κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό πρέπει και μπορούν να δώσουν την 

ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο να μετατρέψει τη δικαιολογημένη οργή και 

αγανάκτηση σε οργανωμένο αγώνα για την υπεράσπιση της Κοινωνικής 

Ασφάλισης και να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ακύρωση των 

προωθούμενων σχεδίων και την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών. Το επόμενο 

διάστημα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον κόσμο της εργασίας και για το λαό 

συνολικότερα και γι’ αυτό πρέπει με τους καλύτερους και μαζικότερους όρους να 



δώσουμε τη μάχη για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της 

Ασφάλισης. 

Δυναμώνουμε την ενότητά μας, τα σωματεία μας. Συντονιζόμαστε με τα άλλα 

σωματεία του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, με όλους τους εργαζόμενους, τους 

συνταξιούχους, τους νέους.  

Αγωνιζόμαστε για: 

 Το καθολικό δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση για όλους 

 Αποκλειστικά δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα που θα λειτουργεί με κριτήριο τις 

κοινωνικές ανάγκες 

 Να πληρώσουν οι εργοδότες και το κράτος για τα ελλείμματα στα ταμεία, αυτοί 

που τα λήστεψαν 

 Να έχουν όλοι οι πολίτες ελεύθερα και χωρίς προϋποθέσεις δωρεάν περίθαλψη 

από ένα αποκλειστικά δημόσιο υγειονομικό σύστημα 

 Άμεση χρηματοδότηση όλων των ταμείων (ΜΤΠΥ, ΕΤΕΑ, ΤΠΔΥ) για να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους 

 Καμιά νέα περικοπή στις συντάξεις. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 

Αξιοπρεπείς συντάξεις στα 30 χρόνια υπηρεσίας με όριο ηλικίας τα 60 χρόνια και 

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

Απαιτούμε τώρα: 

 Να καταργηθούν όλοι οι αντι-ασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία 

χρόνια (Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά) και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που 

προωθήθηκαν την τελευταία πενταετία 

 Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ασφάλιση 

 Να επιστραφούν στα Ασφαλιστικά Ταμεία τα αποθεματικά που υπεξαίρεσαν οι 

τράπεζες, οι εργοδότες και το κράτος: τα 70 δις που λεηλατήθηκαν έως το 2010 και 

τα δεκάδες δις που χάθηκαν με τα δομημένα ομόλογα και το «κούρεμα» του PSI, 

καθώς και τα αποθεματικά με τα οποία η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πλήρωσε τις δόσεις του ΔΝΤ. 

 Να γίνει διαγραφή του δημόσιου χρέους της χώρας ώστε να υπάρξουν οι 

αναγκαίοι δημόσιοι πόροι για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, των 

κοινωνικών πολιτικών και της ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

Η ΕΛΜΕ συντονίζει τον αγώνα της με τα άλλα πρωτοβάθμια σωματεία του 

Δημοσίου και το ΝΤ Φθιώτιδας της ΑΔΕΔΥ, καθώς και με σωματεία του ιδιωτικού τομέα 

και άλλους φορείς συμμετέχοντας στο Παμφθιωτικό Μέτωπο Αγώνα. 

Συμμετέχουμε ενεργά στις κινητοποιήσεις, τις συγκεντρώσεις και τα 

συλλαλητήρια των σωματείων. 

Όλοι στη Γενική Συνέλευση  

την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 7μμ στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας 

Με τις ιδέες μας και τις προτάσεις μας να κλιμακώσουμε τον αγώνα, να μην 

επιτρέψουμε να διαλύσουν την Κοινωνική Ασφάλιση. 

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

        Γιάννης Αλιμήσης                      Γεωργία Παντίδου 

 


