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Μαρούσι, 3/2/2016 

Συνάδελφοι 

Συμμετέχουμε συνειδητά και με αποφασιστικότητα στην Πανελλαδική, Πανεργατική Απεργία 
της 4 Φλεβάρη για την προάσπιση του Ασφαλιστικού Συστήματος. 

Όπως και όλα τα προγενέστερα αντιασφαλιστικά νομοσχέδια, το νέο σχέδιο της κυβέρνησης 
για το ασφαλιστικό έρχεται να κατεδαφίσει εργατικές κατακτήσεις δεκαετιών, υπό το μανδύα 
της διάσωσης και της βιωσιμότητας του συστήματος. 

 Ενσωματώνει όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους, «κλείνοντας» 
οριστικά τη συζήτηση για τα λεηλατημένα αποθεματικά των ασφαλισμένων από τα 
κουρέματα, τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και την εισφοροδιαφυγή  

 Στέλνει τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις πετούν 
στο δρόμο τους εργαζόμενους σε πολύ μικρότερες ηλικίες 

 Μειώνει ακόμα περισσότερο την κρατική χρηματοδότηση και απαλλάσσει το κράτος από 

τις περισσότερες ευθύνες που αφορούν στο σύστημα 

 Βγάζει στο σφυρί τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων για να πληρώσουν τους 
δανειστές «στην ώρα τους» όπως έκαναν και με τα λεφτά των ταμείων. 

 Πετσοκόβει για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια κύριες και επικουρικές συντάξεις. 
Νομοθετεί νέο τρόπο υπολογισμού, με τη σύνταξη να υπολογίζεται πλέον στο σύνολο 
του εργασίμου βίου, όταν στην αγορά κυριαρχεί η ανεργία, οι μισθοί των 586 ευρώ, η 

ημιαπασχόληση και η μαύρη εργασία 

 Ενισχύει περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης (ήδη ψηφίστηκε ο 

σχετικός νόμος), για τους λίγους και προνομιούχους 

Συνάδελφοι 

Για το μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο, για τους εργοδότες, η ασφάλιση είναι «κόστος», αλλά και 

ταυτόχρονα μπίζνα – πεδίο κερδοφορίας.  

Για εμάς τους εργαζόμενους είναι το πιο βασικό από τα δικαιώματα. Είναι η πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η προστασία των οικογενειών μας απέναντι στις ασθένειες, 

απέναντι σε ένα ενδεχόμενο εργατικό ατύχημα, η προστασία κατά την περίοδο ανεργίας ή 
της μητρότητας. Είναι η αξιοπρεπής διαβίωση μετά το τέλος του εργασιακού βίου.  

Η κοινωνική ασφάλιση κατακτήθηκε με αγώνες δεκαετιών για να καλύπτει την 

εργατική τάξη στο σύνολο της, δεν είναι προϊόν και δεν μπορεί να υποκατασταθεί 
από καμία ιδιωτική ασφάλιση. 

Σε αυτή την απεργία, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, άλλοθι μη συμμετοχής. Δεν υπάρχει 

περιθώριο για ανοχή και συνενοχή. Η αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης προς χάριν των 
εργοδοτών και των ιδιωτικών εταιριών ασφάλισης, στοιχίζει σε όλους μας πολύ ακριβά. 
Αφορά εμάς, την οικογένεια, τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. 

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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