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Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα  

με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό 

 

«κοπεφω να πρωτοτυπιςω, και να τθριςω τισ υποςχζςεισ μου»! Αυτι ιταν θ 

βαςικότερθ, ίςωσ,  δζςμευςθ του Πρωκυπουργοφ Αλζξθ Σςίπρα όταν αναλάμβανε για 

πρϊτθ φορά τθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ, ζνα χρόνο πριν. 

ιμερα, ζνα χρόνο μετά, θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ζχει ιδθ ψθφίςει, για το 

Δθμόςιο, ζνα μιςκολόγιο – καταψφκτθ που αν δεν ευοδωκοφν οι προςπάκειεσ για 

ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ (κάτι που είναι φανερό ότι δε κα ςυμβεί) κα μετατραπεί ςε 

μιςκολόγιο – λαιμθτόμο. 

Και τϊρα με μπροςτάρθ τον Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ο οποίοσ ωσ αγωνιςτισ – επιςτιμονασ διεκιρυττε ςε πολιτικζσ 

και ςυνδικαλιςτικζσ εκδθλϊςεισ (ακόμθ και τθσ Δ.Ο.Ε.) τθν ανάγκθ για βιϊςιμο και δίκαιο 

αςφαλιςτικό ςφςτθμα, ειςάγει ζνα ςκλθρό, αντιαςφαλιςτικό ςχζδιο που διαλφει όλουσ 

τουσ εργαηόμενουσ, καταδικάηει τουσ ανζργουσ και μετατρζπει το αγακό τθσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε  επίδομα «πρόνοιασ». 

Με περιςςό κράςοσ ο κ. Κατροφγκαλοσ «χαριτολογεί» για τισ κόκκινεσ γραβάτεσ 

που φοράει για να μθ φαίνεται το αίμα των Ελλινων. Η αλικεια είναι όμωσ ότι το αίμα 

ρζει κι ότι οι προτάςεισ τθσ κυβζρνθςθσ, που κα πρζπει να πάρουν και το πράςινο φωσ 

των «κεςμϊν», αποτελοφν τθν ταφόπλακα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Σο 2014 ο ΤΡΙΖΑ (από τθ κζςθ τθσ αντιπολίτευςθσ) αςκοφςε ζντονθ κριτικι ςτθν 

πολιτικι τθσ, τότε, κυβζρνθςθσ για το αςφαλιςτικό λζγοντασ ότι «θ διατιρθςθ τθσ 

βαςικισ ςφνταξθσ, ιςοδυναμεί με ςφνταξθ φτϊχειασ». 



 

ιμερα το πραγματοποιεί μζςω τθσ εκνικισ ςφνταξθσ. Πρότεινε, τότε, τθ ςφςταςθ 

τριϊν διαφορετικϊν ταμείων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, για μιςκωτοφσ, αγρότεσ και 

ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και ςιμερα, εφαρμόηει τθν ενοποίθςθ όλων των ταμείων ςε 

ζνα. 

Μιλοφςε ωραία και για πολλά θ αντιπολίτευςθ του ΤΡΙΖΑ που ςιμερα 

ανταγωνίηεται ςε ςκλθρότθτα τον Γερμανό όιμπλε, για να πετφχει, προφανϊσ, τθν 

εφνοια του και να γλιτϊςει από μερικοφσ ακόμθ υβριςτικοφσ χαρακτθριςμοφσ… 

Αςκοφςε εντονότατθ κριτικι ςτο Ν. 3963/10 (Λοβζρδοσ – Κουτρουμάνθσ) 

κατθγορϊντασ τον ότι ζχει ωσ κφρια χαρακτθριςτικά: 

«1. Τθν κατάργθςθ τθσ δθμόςιου χαρακτιρα του ςυςτιματοσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ,  

2. Το δραςτικό περιοριςμό του κοινωνικοφ χαρακτιρα του, 

3. Τθ μετατροπι ενόσ ςυςτιματοσ βαςιςμζνου ςτθν αλλθλεγγφθ των γενεών ςε ζνα 

νεοφιλελεφκερο μοντζλο ςφγκρουςθσ των γενεών και ενοχοποίθςθσ των θλικιωμζνων, 

4. Τθν ειςαγωγι τθσ «βαςικισ» ςφνταξθσ των 360 ευρώ (θ ςυηιτθςθ για το 

ελάχιςτο εγγυθμζνο ειςόδθμα τείνει προσ το ίδιο όριο) που δεν αποτελεί φςτατο δίχτυ 

αςφαλείασ αλλά ςτρατθγικό ςτόχο ενόσ μοντζλου κοινωνικισ προςταςίασ που κα 

αςχολείται μόνο με τθν ακραία φτώχεια και όςο κα αςχολείται με αυτιν, κα τθν 

διευρφνει,  

5. Τον υπολογιςμό ςυντάξιμου μιςκοφ ςε όλο τον εργαςιακό βίο που κακιςτά τθ 

ςφνταξθ από αναπλιρωςθ μιςκοφ «εξόδου» ςε ςυςςώρευςθ αποταμιεφςεων από τθν 

εργαςία.» 

Η πικρι, για τθν κυβζρνθςθ, και ςκλθρι, για εμάσ τουσ πολίτεσ, αλικεια, είναι 

ότι οι ςχεδιαςμοί τθσ για το αςφαλιςτικό ςφςτθμα αποτελοφν μια  πρωτοφανι 

αντεργατικι αναδιάρκρωςθ, με οδυνθρζσ αλλαγζσ που κατεδαφίηει το δθμόςιο 

αςφαλιςτικό ςφςτθμα κάνοντασ πράξθ όλα αυτά για τα οποία εξαπζλυε δριμφ 

«κατθγορϊ» κατά των προθγοφμενων κυβερνιςεων. υγκεκριμζνα: 

 Οι νζοι, εξαιτίασ των ελαςτικϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ και των δραματικά μειωμζνων 

αποδοχϊν είναι αμφίβολο αν και πότε κα πάρουν ςφνταξθ. Κυριολεκτικά 

εξοντϊνονται. 



 

 Αλλάηει (προσ το χειρότερο) ο αντιαςφαλιςτικόσ νόμοσ 3863/2010 (Λοβζρδου – 

Κουτρουμάνθ), με τον οποίο για πρϊτθ φορά θ ςφνταξθ «ζςπαςε» ςτα δφο: ζνα τμιμα 

τθσ καταβάλλεται υπό προχποκζςεισ από τον κρατικό προχπολογιςμό και το άλλο 

προκφπτει αναλογικά προσ τα χρόνια αςφάλιςθσ και το μιςκό του αςφαλιςμζνου. Σο 

άκροιςμα αυτϊν των δφο τμθμάτων («εκνικι» και «ανταποδοτικι» ςφνταξθ) είναι θ 

κφρια ςφνταξθ και πάνω εκεί προςτίκεται θ επικουρικι. Η εκνικι ςφνταξθ ορίηεται 

από τθν Κυβζρνθςθ ςτα 384 ευρϊ. 

 Σο αςφαλιςτικό ςφςτθμα, τυπικά,  μετατρζπεται ςε ανταποδοτικό (μόνο κατ’ όνομα 

αφοφ δεν αποδίδονται ςτον εργαηόμενο οι ειςφορζσ του οφτε ςτο ελάχιςτο) με 

κατεφκυνςθ να γίνει πλιρωσ κεφαλοποιθτικό. τθν ουςία όμωσ αποκτά κακαρά 

προνοιακό χαρακτιρα (ςε ό, τι αφορά τθν εκνικι ςφνταξθ) . 

 Πραγματοποιείται  επανυπολογιςμόσ των ιδθ αποδιδόμενων ςυντάξεων με βάςθ τα 

νζα δεδομζνα με ςαφζςτατθ προοπτικι μειϊςεων.  

 Χρθςιμοποιείται, ςτθ χοριγθςθ των ςυντάξεων το τρικ τθσ «προςωπικισ διαφοράσ», 

που παφει ςταδιακά να υπάρχει μετά τον Ιοφλιο του 2018, οπότε οι μειϊςεισ που 

προκφπτουν κα ενςωματωκοφν κανονικά ςτισ ιδθ αποδιδόμενεσ ςυντάξεισ. Για να 

ςυνεχίςει, βζβαια, θ ςφνταξθ να αποδίδεται ςτο ςθμερινό τθσ φψοσ (το οποίο είναι 

μειωμζνο κατά 40% ςε ςχζςθ με το 2009) κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα και 

ιςχφςουν οι δεςμεφςεισ. 

 Οι ςυντάξεισ κα είναι μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με τισ ςθμερινζσ κατά 15% με 30%, αλλά και 

ςε ςχζςθ με εκείνεσ που κα δίνονταν με το Ν.3863/2010. 

 Ενοποιοφνται  από 1/1/2016 όλα τα αςφαλιςτικά ταμεία κφριασ αςφάλιςθσ και 

εφάπαξ (πρόνοιασ) ςε ζνα υπζρ-ταμείο. Αποτζλεςμα κα είναι θ λεθλαςία όςων 

αποκεματικϊν ζχουν απομείνει ςε κάποια επιμζρουσ Σαμεία και θ ςταδιακι 

μετατροπι του νζου φορζα ςε μια υποτυπϊδθ, υποβακμιςμζνθ δομι με δραματικζσ 

ςυνζπειεσ για όλεσ τισ ςυντάξεισ.  

 Πραγματοποιείται «ςφαγι» των «νζων» ςυνταξιοφχων και των ςυντάξεων αναπθρίασ. 

 Αυξάνονται οι ειςφορζσ για τθν επικουρικι ςφνταξθ. Από 1/1/2016 και μζχρι τθν 

31/12/2018, το ποςό τθσ μθνιαίασ ειςφοράσ ςτο Ενιαίο Σαμείο Επικουρικισ 

Αςφάλιςθσ, διαμορφϊνεται ςε ποςοςτό 3,5% από 3% για τον αςφαλιςμζνο και ςε 



 

ποςοςτό 4% από 3% για τον εργοδότθ (ο οποίοσ τα τελευταία χρόνια αποδίδει 

μειωμζνεσ ειςφορζσ κατά 3,9 μονάδεσ). 

 Κακιερϊνεται νζοσ μακθματικόσ τφποσ για τισ εφάπαξ παροχζσ, ςφμφωνα με τον 

οποίο οι μειϊςεισ κα κυμανκοφν από 10% ζωσ 15%, ενϊ για τα μερίςματα του 

μετοχικοφ ταμείου πολιτικϊν υπαλλιλων αυτζσ κα φτάςουν ςτο 30%. 

 Καταργείται ςταδιακά το ΕΚΑ. Μετά το 2019 δεν κα καταβάλλεται ςε κανζναν 

ςυνταξιοφχο και ςυνολικά οι χαμθλοςυνταξιοφχοι χάνουν περίπου 1 δις. ευρϊ ςε 

ετιςια βάςθ. 

 Εφαρμόηεται ριτρα μθδενικοφ ελλείμματοσ ςτισ επικουρικζσ ςυντάξεισ (κανόνασ 

βιωςιμότθτασ). Οι ιδθ καταβαλλόμενεσ (ςφμφωνα με τθν κυβζρνθςθ) κα 

παραμείνουν ωσ ζχουν μζχρι 31/12/2018 (ζχουν ιδθ μειωκεί κατά 6%), οπότε κα 

ιςχφςουν και γι’ αυτζσ οι μειϊςεισ.  

Η Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ςτακερι ςτισ κζςεισ τθσ για αςφαλιςτικό ςφςτθμα δθμόςιο και δίκαιο για τουσ 

εργαηόμενουσ που κα εγγυάται τθ ςφνταξι τουσ και δε κα κλζβει τον ιδρϊτα τουσ αλλά 

και με τθ βεβαιότθτα ότι θ, μακροπρόκεςμα, ουςιαςτικι λφςθ του προβλιματοσ 

βρίςκεται ςτο χτφπθμα τθσ ανεργίασ των νζων με τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 

(κυμίηουμε ότι ςτθν εκπαίδευςθ τα τρία τελευταία χρόνια δεν ζχει γίνει οφτε ζνασ 

διοριςμόσ) κακϊσ και ςτθν πάταξθ του απαράδεκτου «κακεςτϊτοσ» τθσ αναςφάλιςτθσ 

εργαςίασ, κα ςυνεχίςει να παλεφει μζςα από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτουσ αγϊνεσ του 

ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, για: 

 Αποκλειςτικά Δθμόςιο Αςφαλιςτικό φςτθμα, που κα λειτουργεί με κριτιριο τισ 

κοινωνικζσ ανάγκεσ.  

 Κακολικό δικαίωμα ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ για όλουσ χωρίσ προχποκζςεισ. 

 Πλιρθ ςφνταξθ ςτα 30 χρόνια  ίςθ με το 80% του φψουσ του τελευταίου μιςκοφ. 

 Αυξιςεισ ςτισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ.  

 ταμάτθμα τθσ διάλυςθσ τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ, του μετοχικοφ ταμείου και τθσ 

μείωςθσ του εφάπαξ. 

 Σο κράτοσ να επιςτρζψει τα κλεμμζνα των αςφαλιςτικϊν ταμείων και να πλθρϊςει τθν 

κρίςθ του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Αποκατάςταςθ των απωλειϊν λόγω του PSI. 



 

 Άμεςθ χρθματοδότθςθ όλων των Σαμείων (ΜΣΠΤ, ΕΣΕΑ, ΣΠΔΤ) για να ανταποκρικοφν 

ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τουσ δικαιοφχουσ.. Ειδικά για το ΣΠΔΤ να 

ςυμπεριλθφκοφν οι ςυςςωρευμζνεσ υποχρεϊςεισ του προσ τουσ ςυνταξιοφχουσ 

(800.000.000 ευρϊ) ςτισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του Δθμοςίου. 

 Να καταργθκοφν όλοι οι αντιαςφαλιςτικοί νόμοι των τελευταίων ετϊν (ιοφφα, 

Ρζππα, Πετραλιά κ.λπ.) και οι νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που προωκικθκαν τθν πενταετία 

των μνθμονίων. 

 Ο νζοσ νόμοσ τθσ Κυβζρνθςθσ Τ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ. για τθν αςφάλιςθ να μείνει ςτα χαρτιά 

και να ξεκινιςει άμεςα ζνασ ουςιαςτικόσ διάλογοσ για τθν αναηιτθςθ δίκαιασ και 

βιϊςιμθσ λφςθσ ςτα προβλιματα του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. 

  Ειδικά για τθν εκπαίδευςθ, ασ αναλογιςτοφν οι κυβερνϊντεσ τα εκπαιδευτικά 

αποτελζςματα που κα επιφζρουν οι αλλαγζσ ςτα όρια θλικίασ για ςυνταξιοδότθςθ. 

 

Από τθ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 

 

  


