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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αιγάλεω, 12 Φεβρουαρίου 2020
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,
Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου προβλέπεται να ψηφιστεί, από τη Βουλή, ο νόμος
για το νέο ασφαλιστικό σύστημα, στο οποίο αποτυπώνεται σαφώς η προσέγγιση ότι η
βασική ευθύνη του κράτους να διασφαλίζει ένα ισχυρό δημόσιο, κοινωνικό
ασφαλιστικό σύστημα, που εγγυάται την αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες,
είναι πλέον προς διαπραγμάτευση!
Με το προτεινόμενο ασφαλιστικό σύστημα, μεταξύ άλλων:











παραμένουν σε ισχύ οι τεράστιες περικοπές των μνημονιακών νόμων, που
μείωσαν τις συντάξεις 20-60%,
ενταφιάζονται οριστικά η 13η και η 14η σύνταξη,
διατηρούνται οι αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης με προοπτική αύξησης
σε συνάρτηση με το «προσδόκιμο ζωής»,
εφαρμόζονται πλήρως, χωρίς καμία αλλαγή, οι μειώσεις στις επικουρικές που
έφτασαν το 50%,
όλες οι συντάξεις παραμένουν παγωμένες τουλάχιστον μέχρι το 2022,
ενσωματώνεται η επικουρική στην κύρια σύνταξη, με την ενσωμάτωση του
ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, η οποία εξαφανίζει την προοπτική ανάπτυξης του
δεύτερου πυλώνα της Ασφάλισης και ειδικά των επαγγελματικών ταμείων,
ανοίγοντας, το δρόμο για την καθιέρωση ενός αμιγώς κεφαλαιοποιητικού
συστήματος και την αφαίρεση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης,
δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, ως κατώτερου
εγγυημένου εισοδήματος για τους συνταξιούχους,
δεν αποκαθίσταται η μεγάλη απώλεια στις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας,
η διαφημιζόμενη μείωση των εισφορών αφορά κυρίως αυτές των εργοδοτώνεργαζομένων υπέρ ΟΑΕΔ, δηλαδή αφήνει λιγότερους πόρους για την
αντιμετώπιση της ανεργίας.

Το Ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Οι
συντάξεις είναι η μια πλευρά προστασίας και αξιοπρεπούς ζωής, μετά τον εργάσιμο
βίο. Το Ασφαλιστικό θα πρέπει να περιέχει όλο το πλαίσιο προστασίας κάθε
εργαζόμενου, κάθε νέου. Είναι η ασφάλιση του μικρού παιδιού, τα εμβόλιά του.
Είναι το φάρμακό μας όταν αρρωστήσουμε. Είναι το επίδομα ασθένειας, οι ιατρικές
εξετάσεις, οι παροχές Υγείας και Πρόνοιας συνολικά. Είναι η προστασία της
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μητρότητας, με τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας. Είναι τα δικαιώματα των
ΑμΕΑ. Είναι η προστασία στον επαγγελματικό κίνδυνο, στις επαγγελματικές
ασθένειες για να μη γίνονται οι εργαζόμενοι θύματα εργοδοτικών εγκλημάτων.
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι!
Η Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι συλλογικό κοινωνικό
δικαίωμα. Η σύνταξη, η εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης δεν χαρίζονται
από κανέναν, δεν είναι δώρο ούτε αγαθοεργία. Είναι τμήμα του πλούτου που
δημιουργούν οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους. Δεν βγαίνει από την τσέπη κανενός
εργοδότη και κανενός κράτους. Ανήκουν δικαιωματικά στους εργαζόμενους.
Διεκδικούμε:
1. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο άμεσα
2. Τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου για μια πραγματική ασφαλιστική μεταρρύθμιση
που θα διασφαλίσει ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ στο σύστημα και
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ στους συνταξιούχους.
3. Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, αποκλειστικά Δημόσια και Υποχρεωτική,
Υγεία – Πρόνοια Δημόσια και Δωρεάν.
4. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων.
5. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
6. Πλήρης, κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων.
Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία στις 18 Φεβρουαρίου και στις
συγκεντρώσεις που θα γίνουν την ίδια ημέρα σε όλη την Ελλάδα

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Καμινάρης

H Γραμματέας
Ευαγγελία (Λίλιαν) Αντωνίου

