
 

 

Θϋμα:  Πρόγραμμα δρϊςησ του κλϊδου ενϊντια ςτη διϊλυςη του αςφαλιςτικού 

ςυςτόματοσ 

 

    Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ςτη ςημερινό του ςυνεδρύαςη εκτύμηςε όλη την αςφυκτικό 

κατϊςταςη που ϋχει δημιουργόςει για τουσ εργαζόμενουσ η κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ 

– ΑΝΕΛ με το μιςθολόγιο που ϋχει όδη θϋςει ςε εφαρμογό από 1-1-2016 και με το 

νομοςχϋδιο για το αςφαλιςτικό που ςχεδιϊζει να ψηφύςει ϊμεςα, αφού πρώτα 

πϊρει την ϋγκριςη των δανειςτών.  

    Με το  μιςθολόγιο – φτωχολόγιο υπηρετεύ τισ μνημονιακϋσ επιταγϋσ για 

ςκληρό και παρατεταμϋνη λιτότητα  και βϊζει για πολλϊ χρόνια ςτο «ψυγεύο» 

τουσ μιςθούσ των εργαζομϋνων ςτο Δημόςιο, θυςιϊζοντϊσ τουσ ςτο όνομα τησ 

εφαρμογόσ του 3ου μνημονύου. ε ςυνδυαςμό δε με τη γενικότερη οικονομικό 

μνημονιακό πολιτικό, με τη φοροεπιδρομό, την ακρύβεια (ΕΝΥΙΑ, ΥΠΑ, κλπ) και 

την αύξηςη των κρατόςεων για τα αςφαλιςτικϊ ταμεύα, ςυνεχύζει να βαθαύνει 

τη ςκληρό λιτότητα. 

    Αυτό όμωσ που αποτελεύ αληθινό εφιϊλτη για τουσ εργαζόμενουσ εύναι το 

νομοςχϋδιο για το αςφαλιςτικό που ειςϊγει καταιγιςμό ςαρωτικών αλλαγών 

ςτισ ςυντϊξεισ, ςτισ ειςφορϋσ και ςτισ προώποθϋςεισ ςυνταξιοδότηςησ. 

Κατεδαφύζει όλα όςα ιςχύουν ςτο αςφαλιςτικό ςύςτημα μϋχρι ςόμερα και 

οδηγεύ με μαθηματικό ακρύβεια ςτη διϊλυςη του αςφαλιςτικού ςυςτόματοσ.  

   Σο νϋο Αςφαλιςτικό, μια αντεργατικό – αντιαςφαλιςτικό αναδιϊρθρωςη, 

μετατρϋπει το ςύςτημα ςε ανταποδοτικό και πλόττει καύρια τουσ ςημερινούσ 

αςφαλιςμϋνουσ, τουσ προσ ςυνταξιοδότηςη, αλλϊ και όλουσ τουσ ςημερινούσ 

ςυνταξιούχουσ, αφού με αυτό θεςπύζονται ενιαύοι κανόνεσ, προςαρμοςμϋνοι 

ςτουσ δημοςιονομικούσ ςτόχουσ Κυβϋρνηςησ και δανειςτών, με τον 

επανυπολογιςμό των ςυντϊξεων που όδη καταβϊλλονται και με την ενοπούηςη 

όλων των Σαμεύων ςε ϋνα (Εθνικόσ Υορϋασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ). 

  Εύναι απόλυτα βϋβαιο ότι η διαπραγμϊτευςη με τουσ «θεςμούσ» θα οδηγόςει 

ςε ϋνα ςχϋδιο νόμου με ακόμα χειρότερουσ όρουσ αλλϊ και ότι ςτο μϋλλον θα 
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υπϊρχουν ειδικϋσ ρότρεσ που θα μεταβϊλουν το ύψοσ των ςυντϊξεων 

αυτόματα και δικτατορικϊ ςτο πλαύςιο τησ επύτευξησ των δημοςιονομικών 

ςτόχων. 

  Γύνεται, επομϋνωσ, ξεκϊθαρο ότι το ςχϋδιο που παρουςιϊςτηκε με 

μεγαλόςτομεσ κορώνεσ περύ ςκληρόσ διαπραγμϊτευςησ εύναι μια κακόγουςτη 

παρϊςταςη τησ  μνημονιακόσ κυβϋρνηςησ ΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που επιδιώκει να 

αποκρύψει το  ϋγκλημα που ςυντελεύται ςε βϊροσ του μόχθου των 

εργαζομϋνων και του ςυςτόματοσ τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

   Με τισ κυβερνητικϋσ προτϊςεισ που ανακοινώθηκαν: 

 Οι ςυντϊξεισ θα εύναι μειωμϋνεσ ςε ςχϋςη με τισ ςημερινϋσ κατϊ 15% με 30%, 

αλλϊ και ςε ςχϋςη με εκεύνεσ που θα δύνονταν με το Ν3863/2010. 

 Θα γύνει επανυπολογιςμόσ των όδη αποδιδόμενων ςυντϊξεων με βϊςη τα νϋα 

δεδομϋνα και αν προκύψει μεύωςη κϊτω ακόμα και από τα ςημερινϊ ϊθλια 

επύπεδα, η ςύνταξη θα ςυνεχύςει (εϊν βϋβαια υπϊρχει η δυνατότητα και 

ιςχύςουν οι δεςμεύςεισ) να αποδύδεται ςτο ςημερινό τησ ύψοσ ( το οπούο εύναι 

μειωμϋνο κατϊ 40% ςε ςχϋςη με το 2009) με το τρικ τησ «προςωπικόσ 

διαφορϊσ», η οπούα όμωσ παύει ςταδιακϊ να υπϊρχει μετϊ τον Ιούλιο του 2018, 

οπότε οι μειώςεισ που προκύπτουν θα ενςωματωθούν κανονικϊ ςτισ όδη 

αποδιδόμενεσ ςυντϊξεισ. 

 Πραγματοποιεύται «ςφαγό» των «νϋων» ςυνταξιούχων και των ςυντϊξεων 

αναπηρύασ. 

 Αυξϊνονται οι ειςφορϋσ για την επικουρικό ςύνταξη. Από 1/1/2016 και μϋχρι την 

31/12/2018, το ποςό τησ μηνιαύασ ειςφορϊσ ςτο Ενιαύο Σαμεύο Επικουρικόσ 

Αςφϊλιςησ, διαμορφώνεται ςε ποςοςτό 3,5% από 3% για τον αςφαλιςμϋνο και 

ςε ποςοςτό 4% από 3% για τον εργοδότη (ο οπούοσ τα τελευταύα χρόνια 

αποδύδει μειωμϋνεσ ειςφορϋσ κατϊ 3,9 μονϊδεσ. 

 Καθιερώνεται νϋοσ μαθηματικόσ τύποσ για τισ εφϊπαξ παροχϋσ, ςύμφωνα με 

τον οπούο οι μειώςεισ θα κυμανθούν από 10% ϋωσ 15%, ενώ για τα μερύςματα του 

μετοχικού ταμεύου πολιτικών υπαλλόλων αυτϋσ θα φτϊςουν ςτο 30%. 

 Καταργεύται ςταδιακϊ το ΕΚΑ. Μετϊ το 2019 δεν θα καταβϊλλεται ςε κανϋναν 

ςυνταξιούχο και ςυνολικϊ οι χαμηλοςυνταξιούχοι χϊνουν περύπου 1 δις. ευρώ 

ςε ετόςια βϊςη. 

  Εφαρμόζεται  ρότρα μηδενικού ελλεύμματοσ ςτισ επικουρικϋσ ςυντϊξεισ 

(κανόνασ βιωςιμότητασ). Οι όδη καταβαλλόμενεσ (ςύμφωνα με την 

κυβϋρνηςη) θα παραμεύνουν ωσ ϋχουν μϋχρι 31/12/2018 (ϋχουν όδη μειωθεύ κατϊ 

6%), οπότε θα ιςχύςουν και γι’ αυτϋσ οι μειώςεισ.  

 Πραγματοποιεύται από 1/1/2016 ενοπούηςη όλων των αςφαλιςτικών ταμεύων 

κύριασ αςφϊλιςησ και εφϊπαξ (πρόνοιασ) ςε ϋνα υπϋρ-ταμεύο. Αποτϋλεςμα θα 

εύναι η λεηλαςύα όςων αποθεματικών ϋχουν απομεύνει ςε κϊποια επιμϋρουσ 

Σαμεύα και η ςταδιακό μετατροπό του νϋου φορϋα ςε μια υποτυπώδη, 

υποβαθμιςμϋνη δομό με δραματικϋσ ςυνϋπειεσ για όλεσ τισ ςυντϊξεισ.  



     Εύναι  αυτονόητο ότι, η κατεδϊφιςη τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ με την 

ταυτόχρονη υφαρπαγό των αςφαλιςτικών ειςφορών που αποτελούν τον 

πυρόνα τησ αςφαλιςτικόσ «μεταρρύθμιςησ» τησ κυβϋρνηςησ μασ θα βρει 

απϋναντύ τησ όλουσ τουσ εργαζόμενουσ, όλη την κοινωνύα. 

  Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. απϋναντι ς’ αυτόν την «κόρυξη πολϋμου» καλεύ τουσ 

εκπαιδευτικούσ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ να ενώςουν τισ δυνϊμεισ τουσ 

ςε μια πανςτρατιϊ για την αποτροπό τησ ψόφιςησ των μϋτρων που επιβϊλλουν 

κυβϋρνηςη και δανειςτϋσ. 

 υμμετϋχουμε δυναμικϊ ςτο παλλαώκό ςυλλαλητόριο που οργανώνει η ΑΔΕΔΥ, 

το ϊββατο 16 Ιανουαρύου και ώρα 12 ςτην Πλατεύα Ομονούασ για την Αθόνα 

καθώσ και ςε όλα τα ςυλλαλητόρια που πραγματοποιούνται εκεύνη την ημϋρα 

ςε όλη την Ελλϊδα. Για την ενύςχυςη τησ μαζικότητασ τησ ςυμμετοχόσ των 

εκπαιδευτικών καλούμε τουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. των περιοχών τησ 

τερεϊσ Ελλϊδασ και τησ Πελοποννόςου ςε ςυνεργαςύα με τα νομαρχιακϊ 

τμόματα τησ ΑΔΕΔΤ να φροντύςουν για τη ςυμμετοχό, όςο δυνατό, 

περιςςότερων εκπαιδευτικών με λεωφορεύα που για το ςκοπό αυτό θα 

μιςθώςει η ΑΔΕΔΤ.  

 Αποφαςύζουμε από ςόμερα τη δυναμικό ςυμμετοχό του κλϊδου των 

εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτην απεργιακό κινητοπούηςη 

που θα πραγματοποιόςει η ΑΔΕΔΤ κατϊ την κατϊθεςη – ψόφιςη του 

ςφαγιαςτικού νομοςχεδύου. 

 Βριςκόμαςτε ςε ςυντονιςμό με τισ Εκπαιδευτικϋσ Ομοςπονδύεσ ( ΟΛΜΕ – 

ΟΙΕΛΕ) για την καλύτερη οργϊνωςη του αγώνα και την πραγματοπούηςη 

δυναμικών κινητοποιόςεων του χώρου τησ εκπαύδευςησ. 

 Καλούμε όλουσ τουσ βουλευτϋσ του ελληνικού κοινοβουλύου να καταψηφύςουν 

το απαρϊδεκτο νομοςχϋδιο.  

 

 Καλούμε τουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. να προχωρόςουν ςτην 

πραγματοπούηςη ϋκτακτων Γενικών υνελεύςεων μϋχρι και τισ 28 Ιανουαρύου 

2016 μϋςα από τισ οπούεσ θα γύνει πλόρησ ενημϋρωςη των εκπαιδευτικών, θα 

ενιςχυθεύ η αγωνιςτικό ςυςπεύρωςη του κλϊδου μπροςτϊ ςτην αναμενόμενη 

απεργιακό κινητοπούηςη και θα παρθούν αποφϊςεισ για τη ςυνϋχεια και ϋνταςη 

των αγώνων απϋναντι ςτην ολομϋτωπη επύθεςη που δεχόμαςτε.  

 το πλαύςιο αυτό, μετϊ την ολοκλόρωςη των Γ.. καλούμε τουσ προϋδρουσ 

όλων των υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. ςε ολομϋλεια προϋδρων που θα 

πραγματοποιηθεύ ςτην Αθόνα την Παραςκευό 29 Ιανουαρύου 2016 

 

 

Αγωνιζόμαςτε όλοι μαζύ για: 

 



 Αποκλειςτικϊ Δημόςιο Αςφαλιςτικό ύςτημα, που θα λειτουργεύ με κριτόριο 

τισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ. Η αςφϊλιςη δεν εύναι εμπόρευμα. 

 Καθολικό δικαύωμα ςτην Κοινωνικό Αςφϊλιςη για όλουσ χωρύσ προώποθϋςεισ. 

 Πλόρη ςύνταξη ςτα 30 χρόνια  ύςη με το 80% του ύψουσ του τελευταύου μιςθού. 

 Αυξόςεισ ςτισ ςυντϊξιμεσ αποδοχϋσ. Να ςταματόςει η διϊλυςη τησ επικουρικόσ 

αςφϊλιςησ, του μετοχικού ταμεύου και τησ μεύωςησ του εφϊπαξ. 

  Να πληρώςουν οι εργοδότεσ και το κρϊτοσ, την κρύςη του αςφαλιςτικού 

ςυςτόματοσ. 

 Να ϋχουν ελεύθερα και χωρύσ προώποθϋςεισ δωρεϊν περύθαλψη από ϋνα 

αποκλειςτικϊ δημόςιο υγειονομικό ςύςτημα, όλοι οι πολύτεσ που διαμϋνουν 

ςτη χώρα Έλληνεσ ό μετανϊςτεσ, εργαζόμενοι ό ϊνεργοι. 

 Άμεςη χρηματοδότηςη όλων των Σαμεύων (ΜΣΠΤ, ΕΣΕΑ, ΣΠΔΤ) για να 

ανταποκριθούν ςτισ υποχρεώςεισ τουσ προσ τουσ δικαιούχουσ. 

Ανακεφαλαύωςη των Αςφαλιςτικών Σαμεύων για αποκατϊςταςη των 

απωλειών λόγω του PSI. Ειδικϊ για το ΣΠΔΤ απαιτεύται να ςυμπεριληφθούν οι 

ςυςςωρευμϋνεσ υποχρεώςεισ του προσ τουσ ςυνταξιούχουσ (800.000.000 

ευρώ) ςτισ ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ του Δημοςύου. 

 

Απαιτούμε: 

 Να καταργηθούν όλοι οι αντιαςφαλιςτικού νόμοι που ψηφύςτηκαν τα 

τελευταύα χρόνια (ιούφα, Ρϋππα, Πετραλιϊ κ.λπ.) και οι νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ 

που προωθόθηκαν την πενταετύα των μνημονύων. 

 Να μην περϊςουν τα βϊρβαρα μϋτρα του τρύτου μνημονύου και ο νϋοσ νόμοσ 

τησ Κυβϋρνηςησ Τ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ. για την αςφϊλιςη. 

 Να επιςτραφούν ςτα Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα τα αποθεματικϊ που υπεξαύρεςαν οι 

τρϊπεζεσ, οι εργοδότεσ και το κρϊτοσ: τα 70 δισ ευρώ που λεηλατόθηκαν ϋωσ το 

2010 και τα δεκϊδεσ δισ που χϊθηκαν με τα δομημϋνα ομόλογα και το 

«κούρεμα» του PSI. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΟΥΜΕ 

 

 
 


