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Εντείνουμε τισ προςπάκειζσ μασ για ενθμζρωςθ και μαηικι 

ςυμμετοχι ςτισ κινθτοποιιςεισ ςτισ 18 Φλεβάρθ 2020. 

ΟΧΙ ΣΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΛΑΙΜΗΣΟΜΟ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

Συνάδελφοι 

Η Ομοςπονδία μασ καλεί τα ςωματεία του κλάδου και τουσ ςυναδζλφουσ να πάρουν μαηικά μζροσ ςτισ 

κινθτοποιιςεισ που ζχουν οριςτεί ςε δεκάδεσ πόλεισ ςε όλθ τθ χϊρα ςτισ 18 Φλεβάρθ. 

Να απορρίψουν τα ψεφτικα τα λόγια τα μεγάλα τθσ κυβζρνθςθσ και των επιτελείων τθσ γιατί: 

Ο φετινόσ προχπολογιςμόσ προβλζπει 200 εκατομμφρια λιγότερα από πζρυςι για τισ ςυντάξεισ.  

Κρατά παγωμζνεσ τισ ςυντάξεισ μζχρι το 2022 και τισ όποιεσ αυξιςεισ, με βάςθ το πλθκωριςμό, κα τισ 

δουν όςοι μθδενίςουν τθ λεγόμενθ προςωπικι διαφορά που δεν καταργείται. 

Παραμζνουν τα 67 χρόνια για ςφνταξθ ςε άνδρεσ και γυναίκεσ.        Κομμζνθ θ 13θ  και 14θ ςφνταξθ.  

Διατθρείται θ βαςικι φιλοςοφία του νόμου Κατροφγκαλου για ςφνταξθ «εκνικι», «προνοιακοφ 

χαρακτιρα»  τθν ονομάηει ο υπουργόσ εργαςίασ και «ανταποδοτικι», ανάλογα με τισ ειςφορζσ.  Ζτςι το 

κράτοσ περιορίηεται ςτθν «εκνικι» και εμείσ με τισ ειςφορζσ μασ ςτο αςφαλιςτικό ταμείο πρζπει να 

καλφψουμε τθν διαφορά για πραγματικι και αξιοπρεπι ςφνταξθ. Η ανταποδοτικότθτα μετατρζπει τθ 

ςφνταξθ ςε ατομικι ευκφνθ. Ο αςφαλιςμζνοσ καλείται να ξεπεράςει τθν ανεργία, τα χρζθ αλλά και τα 30 

αςφαλιςτικά χρόνια κακϊσ οι ςυντελεςτζσ αναπλιρωςθσ παραμζνουν οι ίδιοι.  

Οι αυξθμζνοι ςυντελεςτζσ και τα ψίχουλα που προκφπτουν από τα 30 μζχρι τα 40 χρόνια αποτελοφν ςτθν 

ουςία πριμοδότθςθ τθσ «ενεργοφ γιρανςθσ» που προωκεί θ ΕΕ.  

Τα περί ελευκερίασ επιλογισ αςφαλιςτικισ κατθγορίασ και δικαιότερου ςυςτιματοσ δεν μποροφν να 

ξεπεράςουν τθν πραγματικότθτα.  

Μεγάλα και μικρά ειςοδιματα μποροφν να πλθρϊνουν το ίδιο, οι αυξιςεισ όμωσ κατά 19% αφοροφν το 

80% των αςφαλιςμζνων. 

Με το νομοςχζδιο, γίνεται ζνα ακόμα βιμα, για τθν εμπλοκι των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν ςτα 

αςφαλιςτικά ταμεία και τισ ειςφορζσ μασ.  Το δρόμο τον άνοιξαν με το τηογάριςμα των αποκεματικϊν των 

ταμείων ςτο χρθματιςτιριο και τα ομόλογα, το PSI, που κεϊρθςε τα αποκεματικά κεφάλαιο και τα 

κοφρεψε, τθν κατακρεοφργθςθ των ςυντάξεων. Τα ίδια μποροφν να ςυμβοφν όταν κα πατιςουν το πόδι 

τουσ για τα καλά οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ςτον δεφτερο πυλϊνα τθσ αςφάλιςθσ. Οι ειςφορζσ μασ κα 

πριμοδοτοφν τθν «ανάπτυξθ» κα ξζρουμε τι κα δίνουμε, δεν κα ξζρουμε τι κα πάρουμε. 

Η διαχρονικότθτα και ςυνζχεια των αλλαγϊν ομολογείται και από τον κφριο Βροφτςθ. «Με το 

νομοςχζδιο», λζει, «θα ζχουμε ολοκληρώςει μια μεγάλη αςφαλιςτική μεταρρφθμιςη ωσ ζνα αποτζλεςμα 

από το 2010, από την περίοδο του ΠΑΟΚ, του ΥΡΙΖΑ και τησ ΝΔ»... 

Συνάδελφοι 

Σο αςφαλιςτικό δεν είναι μόνο θ ςφνταξθ, αλλά θ υγεία, τα διάφορα βοθκιματα και επιδόματα, θ 

προςταςία τθσ μθτρότθτασ, του παιδιοφ, τα εμβόλια κλπ. Αφορά το ςιμερα και το αφριο τθσ νζασ γενιάσ. 

Όλα αυτά κατακτικθκαν με ςκλθροφσ αγϊνεσ και τϊρα εκτόσ του ότι τα κουτςουρεφουν, τα μετατρζπουν 

από κοινωνικό δικαίωμα ςε εμπόρευμα.  
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Γι’ αυτό κάνουμε λόγο για κοινωνικι αςφάλιςθ, για κοινωνικό δικαίωμα. Γι’ αυτό διεκδικοφμε να 

καταργθκεί θ ειςφορά υγείασ κακϊσ ςυνειςφζρουμε μζςω τθσ φορολογίασ αλλά και τθσ ςυνειςφοράσ 

μασ ςτθν γενικότερθ ανάπτυξθ του τόπου.  Γι’ αυτό δεν δεχόμαςτε τθν μετατροπι των ειςφορϊν μασ ςε 

κεφάλαιό τουσ. Δεν υπάρχουν για εμάσ περαςμζνα ξεχαςμζνα όπωσ τα 80 δισ που φαγϊκθκαν από τα 

αςφαλιςτικά ταμεία και τϊρα ηθτάνε από εμάσ να πλθρϊςουμε τισ ςυντάξεισ των γονιϊν και των 

παπποφδων μασ. ΣΑ ΕΧΟΤΝ ΠΛΗΡΩΕΙ.  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Δθμόςιο, υποχρεωτικό Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςτθ βάςθ των ςφγχρονων αναγκϊν. Κατάργθςθ του ν. 
Κατροφγκαλου και όλων των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων. Πλιρθσ αποκατάςταςθ των απωλειϊν, αυξιςεισ  ςε 
ςυντάξεισ και προνοιακά επιδόματα. Επαναφορά τθσ 13θσ και 14θσ ςφνταξθσ.  

 Δθμόςιο και δωρεάν, κακολικό Σφςτθμα Υγείασ-Πρόνοιασ, επαρκϊσ χρθματοδοτοφμενο από το κράτοσ με βάςθ 
τισ πραγματικζσ ανάγκεσ. Δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, υπθρεςίεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ 
υγείασ, παροχζσ και υπθρεςίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Κατάργθςθ τθσ ειςφοράσ υγείασ. Κατάργθςθ τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα υγείασ-πρόνοιασ και φαρμάκου. 

 Κατϊτερθ ςφνταξθ που να διαςφαλίηει αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ π.χ. ςτα 600 ευρϊ ςιμερα, εγγυθμζνθ 
ςτο ςφνολό τθσ από το κράτοσ. Διπλαςιαςμόσ των ςθμερινϊν ςυντελεςτϊν αναπλιρωςθσ,  

 Πλιρθσ ςφνταξθ ςτα 30 ζτθ εργαςίασ. Θεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ ςτα 60 ζτθ για τουσ άντρεσ και 
ςτα 55 για τισ γυναίκεσ, ςτθ βάςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που ζχουν καταβλθκεί. 

 Όχι ςτθν αφξθςθ τθσ κατϊτερθσ ειςφοράσ. Αςφαλιςτικι ειςφορά διαμορφωμζνθ ςτο 13% του κακαρά 
φορολογθτζου ειςοδιματοσ, χωρίσ τον ςυνυπολογιςμό των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςε αυτό. Αποςφνδεςθ τθσ 
κατϊτερθσ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ από το βαςικό μιςκό.  

 Διαγραφι τόκων, προςτίμων και του 30% του χρζουσ ςε τράπεηεσ και εφορία για επαγγελματίεσ μζχρι 12000 
ειςόδθμα. Ακατάςχετοσ επαγγελματικόσ λογαριαςμόσ για όλουσ τουσ επαγγελματίεσ. Κατάργθςθ των χρεϊςεων 
ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ. 

 Διαγραφι τμιματοσ των χρεϊν για τθν προςωπικι αςφάλιςθ των α/α, των τόκων και των προςτίμων, του ποςοφ 
που αντιςτοιχεί ςτθν ειςφορά υγείασ. Κατάργθςθ του πλαφόν χρζουσ για όςουσ πλθροφν προχποκζςεισ 
ςφνταξθσ. Άμεςθ ζκδοςθ τθσ ςφνταξθσ και ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για όςουσ χρωςτοφν ςτο 5% του πραγματικοφ 
τουσ ειςοδιματοσ 

 Προςταςία τθσ μθτρότθτασ για όλεσ τισ εργαηόμενεσ γυναίκεσ, το ίδιο για τισ αυτοαπαςχολοφμενεσ. Επίδομα 
μθτρότθτασ για τισ α/α γυναίκεσ, ανεξαρτιτου αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςτο φψοσ του βαςικοφ μιςκοφ για 
δφο μινεσ πριν και ζξι μετά τον τοκετό. Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτο 50% για τον πρϊτο χρόνο μετά 
τον τοκετό. Τα παιδιά των α/α να πθγαίνουν δωρεάν ςε ςφγχρονουσ και αςφαλείσ παιδικοφσ ςτακμοφσ χωρίσ 
όρουσ και προχποκζςεισ (π.χ. αςφαλιςτικι ενθμερότθτα) 

 Στουσ κλάδουσ που υπάρχουν βαρζα ανκυγιεινά, πζραν των μιςκωτϊν, να εντάςςονται και οι 
αυτοαπαςχολοφμενοι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ςφνταξθ ςτα 30 χρόνια εργαςίασ και δυνατότθτα 
ςυνταξιοδότθςθσ ςτα 55 για τουσ άντρεσ και ςτα 50 για τισ γυναίκεσ. Βελτίωςθ κατά 20% ςτουσ ςυντελεςτζσ 
αναπλιρωςθσ με προςαφξθςθ του αςφαλίςτρου κατά 10%. 

 Επίδομα αςκενείασ ι εργατικοφ ατυχιματοσ για όλο το διάςτθμα που υποχρεϊνεται ο αςφαλιςμζνοσ να μθν 
εργάηεται. Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτο 50% για το ίδιο διάςτθμα  

 Επίδομα ανεργίασ, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ, ςτο 80% του βαςικοφ μιςκοφ. Ο χρόνοσ αυτόσ να κεωρείται 
ςυντάξιμοσ. 

Συνεχίηουμε ςτο δρόμο που ανοίξαμε με τισ μεγάλεσ κινθτοποιιςεισ από τισ 30 Νοζμβρθ για το 

αςφαλιςτικό.  

Ελπίδα και προοπτικι υπάρχει μόνο ενάντια ςτισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ.  

Στθν βάςθ των δικϊν μασ αναγκϊν, αλλά και των δυνατοτιτων, που αντικειμενικά δίνουν θ τεράςτια 

ανάπτυξθ των επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν επιτευγμάτων. 

Κόντρα ςτθν λογικι του ςυμβιβαςμοφ και τθσ μοιρολατρίασ. 

Κόντρα ςτθν αποςπαςματικι και επιμζρουσ κριτικι των διαφόρων νομοκετθμάτων που ουςιαςτικά 

κρφβουν τθν γενικότερθ κατεφκυνςθ και αντικειμενικά ςιγοντάρουν τισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ.  

ΟΛΟΙ ςτισ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ ςτισ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ Ε ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ 


