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Τους τελευταίους μήνες το ασφαλιστικό σύστημα αποτελεί ένα από τα κεντρικά
πολιτικά ζητήματα στην Ελλάδα. Το ΔΣ του Συλλόγου συζήτησε τα ζητήματα που
αναδείχτηκαν, επειδή αφορούν άμεσα και εμάς. Μάλιστα, τα μέλη ΔΕΠ ανήκουν
στην κατηγορία αυτών που πλήττονται περισσότερο με τις επικείμενες αλλαγές.
Το προτεινόμενο Ν/Σ για το ασφαλιστικό, πέρα από τις επιμέρους ρυθμίσεις του,
είναι προσηλωμένο στη μνημονιακή λογική που εμπλέκει το Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης στη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας. Σύμφωνα με τη λογική αυτή,
το ασφαλιστικό είναι παραγωγός χρέους που σημαίνει ότι οι συντάξεις πρέπει να
περικόπτονται συνεχώς όσο η χώρα δε μπορεί να φτάσει τους εξωπραγματικούς
στόχους που της έχουν τεθεί. Το ασφαλιστικό δηλαδή εντάσσεται στη γνωστή λογική
της συνεχούς καταστολής της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, μια λογική
που πρέπει να ανατραπεί, καθώς θα πρέπει να είναι κάποιος τυφλός για να μη
βλέπει το φαύλο κύκλο διαρκούς κρίσης στον οποίο έχει βυθίσει τη κοινωνία μας.
Το συγκεκριμένο Ν/Σ Κατρούγκαλου συντάχθηκε προκειμένου να ικανοποιηθεί η
συμφωνία του καλοκαιριού με τους «θεσμούς» για περικοπή πόρων 2,25 δις ευρώ
από τα κονδύλια Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη διετία 2015-2016, και μικρή σχέση
έχει με τη μακροχρόνια βιωσιμότητα ενός δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος.
Αποτελεί μέρος μιας λογικής περιστολών στην κοινωνική ασφάλιση που πρέπει να
ανατραπεί, καθώς ήδη έχει οδηγήσει σε κατώτατα όρια απελπισίας μισθούς και
συντάξεις.
Αν επιζητείται η τόνωση του αναδιανεμητικού χαρακτήρα της ασφάλισης για τα
χαμηλά εισοδήματα, δεν είναι δυνατόν να προτείνονται συντελεστές αναπλήρωσης
που θα οδηγήσουν σε μεσοσταθμική μείωσή των συντάξεων για τους νέους
συνταξιούχους της τάξης του 15-20%. Αυτό οδηγεί απλά στη συμπίεση των μεσαίων
συντάξεων προς τα κάτω. Και μάλιστα, τη στιγμή που οι συντάξεις έχουν ήδη δεχθεί,
όπως παραδέχεται και ο Υπουργός, ένδεκα μειώσεις τον καιρό του μνημονίου.
Ειδικά για τα μέλη ΔΕΠ με το παρόν Ν/Σ προβλέπεται επιπλέον δραστική μείωση
των συντάξεων λόγω του ότι τα συνολικά έτη ασφάλισης είναι λιγότερα από τις

άλλες ομάδες λειτουργών εξαιτίας των αυξημένων προϋποθέσεων σπουδών
(Διδακτορικές Σπουδές) που δεν υπάρχουν στις άλλες ομάδες δημόσιων
λειτουργών ή ειδικών μισθολογίων. Έτσι, οι ήδη μειωμένες συντάξεις των μελών
ΔΕΠ συγκριτικά με άλλες επαγγελματικές ομάδες που ανήκουν στους δημόσιους
λειτουργούς, μειώθηκαν πάνω από 55% στην περίοδο της κρίσης και προβλέπεται
πλέον να φτάσουν στα επίπεδα των 1000 ευρώ εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών
αναπλήρωσης που προβλέπονται για όσους έχουν ασφαλιστικό βίο μικρότερο των
35 ετών.
Το συγκεκριμένο Ν/Σ, για μια ακόμα φορά, φαίνεται να θεωρεί τα αποθεματικά των
ταμείων ως κρατικούς πόρους οι οποίοι, αντί να αποτελούν περιουσία των ίδιων των
εργαζομένων, αποτελούν πηγή χρηματοδότησης όλων των υπόλοιπων κρατικών
αναγκών (κυρίως δε του χρέους τα χρόνια των μνημονίων). Ο ισχυρισμός ότι τα
ταμεία είναι ελλειμματικά και αποτελούν δυσβάσταχτο βάρος για το κράτος δεν
ευσταθεί. Με επίσημους υπολογισμούς της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, το ποσό που έχει λεηλατηθεί από την
περιουσία των Ταμείων Ασφάλισης από το 1950 μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 120 δις
ευρώ. Από το 1950 έως το 1982 τα ρευστά των ταμείων κρατούνταν άτοκα στην
Τράπεζα της Ελλάδας και χρησίμευαν για τις επιδοτήσεις και δανειοδοτήσεις
ιδιωτών. Ακολούθησε το σκάνδαλο με το Χρηματιστήριο, όπου τα ταμεία
υποχρεώθηκαν σε αγορές για να στηρίξουν την αγορά που υποχωρούσε, αντί να
τους επιτραπεί να πουλήσουν (επί κυβερνήσεως Σημίτη). Μετά, επί κυβερνήσεως
Καραμανλή, ακολούθησε το σκάνδαλο των «δομημένων ομολόγων» με ζημιά
αρκετών δις από τα ταμεία προς όφελος των διεθνών «οίκων» και των μεσαζόντων.
Ακολούθησε το PSI επί κυβερνήσεως Σαμαρά-Βενιζέλου που οδήγησε σε
υποχρεωτικές περικοπές πάνω από 20 δις της περιουσίας των ταμείων εις όφελος
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Και τέλος επί της σημερινής κυβέρνησης
επήλθε η απαξίωση της τιμής των τραπεζικών μετοχών μέσω της διαδικασίας
πώλησής των τραπεζών, που οδήγησε στον εξανεμισμό της αξίας των μετοχών που
διέθεταν τα ταμεία.
Για τη δύσκολη, αλλά όχι απελπιστική θέση των ταμείων, οι μόνοι που δεν
ευθύνονται είναι οι εργαζόμενοι που επί χρόνια πληρώνουν τις εισφορές τους. Η
περιουσία αυτή που διαχρονικά λεηλατείται είναι χρήματα των Ελλήνων
εργαζομένων τα οποία τους κρατήθηκαν. Όσο η χώρα κινείται στον φαύλο κύκλο της
βαθειάς ύφεσης, τόσο οι μισθοί και οι συντάξεις θα περικόπτονται εφόσον
πρυτανεύει η λογική ότι τα βάρη θα επωμίζονται οι εργαζόμενοι μέσω περιστολής
της αγοραστικής τους δύναμης. Έχει πλέον γίνει πασιφανές ότι ανάκαμψη δε μπορεί
να υπάρξει ούτε και με καπιταλιστικούς όρους, όσο εμποδίζεται η εσωτερική

συσσώρευση και τα λίγα που παράγει η χώρα, κάτω από τους όρους που έχουν
επιβληθεί, μεταφέρονται στο εξωτερικό για την αποπληρωμή του χρέους.
Γι’ αυτό το ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΘΕ καλεί τους συναδέλφους να
συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις, μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας,
προκειμένου να απορριφθούν οι λογικές των μνημονίων και της εξυπηρέτησης του
χρέους υπεράνω κάθε άλλης ανάγκης. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι «δανειστές»
πρέπει να καταλάβουν ότι ήδη έχουν ξεπεραστεί όλες οι αντοχές της Ελληνικής
κοινωνίας.
Ακόμη, διεκδικούμε, σε συνεργασία με άλλους συλλόγους μελών ΔΕΠ, την
εξειδίκευση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των μελών ΔΕΠ στη βάση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (προϋπόθεση διδακτορικών σπουδών για το
διορισμό, συνυπολογισμός επιδομάτων στον προσδιορισμό των συντάξιμων
αποδοχών).
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