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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Σε βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της Ελληνικής Οικονομίας εξελίσσεται το 
ασφαλιστικό, παρά τις σοβαρές μειώσεις των συντάξεων, τις αυξήσεις στα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης και τη γενικότερη αποσάθρωση του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικές επιλογές της Τρόικας και των κυβερνήσεων 
την περίοδο 2010-2014 επέφεραν μια μείωση (45%) των κύριων, επικουρικών 
συντάξεων και του εφάπαξ. Ταυτόχρονα συνέβαλαν στην ανησυχητική μείωση του 
αποθεματικού κεφαλαίου της κοινωνικής ασφάλισης από 27 δις ευρώ το 2010 σε 
3,5 δις ευρώ το 2014 . 
Μείωση που προήλθε λόγω αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων κατά 600.000 
άτομα την τελευταία  5ετία, τη μείωση εσόδων λόγω του PSI (12,5 δις ευρώ),  τη 
μείωση των μισθών (- 4 δις ευρώ), τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης (από 18,9 
δις ευρώ το 2010 σε 8,6 δις ευρώ το 2015), την υψηλή ανεργία (27%), την 
εισφοροδιαφυγή (- 15 δις ευρώ το 2014) και τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία (- 17,4 δις ευρώ το 2014) . 
 
Η αντιμετώπιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού με καθαρά δημοσιονομικά 
κριτήρια – σε περίοδο κρίσης – είναι η πεπατημένη των προηγούμενων 
κυβερνήσεων που υιοθετήθηκε και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ . Το 
προτεινόμενο σχέδιο που έως το τέλος της δεκαετίας θα επιφέρει μείωση 
συντάξεων και εφάπαξ που θα ξεπεράσει το 60%, αυξάνει τις εισφορές στους 
ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μεταφέρει τα οικονομικά βάρη της 
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης στους νέους ασφαλισμένους και μετασχηματίζει το  
χαρακτήρα του από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό . Το κέντρο βάρους της 
κοινωνικής ασφάλισης μετατοπίζεται από ένα σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης – 
αναδιανεμητικό σε εξατομικευμένο σύστημα – κεφαλαιοποιητικό (βασική σύνταξη, 
ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα, επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση ). 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση επίλυσης του ασφαλιστικού είναι :  

 Κοινωνικός Διάλογος στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς  ΓΣΕΕ, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες και όχι 
επιλεκτικά με το ΣΕΒ. 

 Είσπραξη των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και καταπολέμηση της 
εισφοροδιαφυγής. 
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 Άμεσα μέτρα μείωσης της ανεργίας και τόνωσης της εγχώριας ζήτησης. 

 Επαναρύθμιση της αγοράς εργασίας (ΣΣΕ, Κλαδικές, επαναφορά του 
κατώτατου μισθού στα 751 Ευρώ κλπ). 

 Εγγυημένη απασχόληση (κατάργηση ελαστικών μορφών απασχόλησης και 
καταπολέμηση της εργολαβοποίησης). 

 Βιωσιμότητα χρέους και δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων. 
 

 
Η Ομοσπονδία, τα Σωματεία μέλη μας και οι Εργαζόμενοι του Κλάδου δίνουμε το 
δυναμικό παρόν στη Γενική Απεργία την Πέμπτη 4 Φλεβάρη στις 11 π.μ. στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος  και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων . 
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ! 
 

 

                 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γραφεία Αθηνών: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 18 & Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ- ΑΘΗΝΑ 10438 Τηλ.2105236118, 2105244218, FAX 2105233581 

 


