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Oι μνημονιακές κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με τα δύο προηγούμενα μνημόνια 

μείωσαν τις συντάξεις κατά 35-50%, αύξησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

και - σε ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων - τις εισφορές, μείωσαν τις 

εργοδοτικές εισφορές κατά 3,9% και δρομολόγησαν την αλλαγή του χαρακτήρα 

της κοινωνικής ασφάλισης από δημόσιο σε ατομικό - κεφαλαιοποιητικό.  

Το 3
ο
 μνημόνιο, που ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ και οι 

ΑΝΕΛ, προβλέπει και αυτό συνεχόμενα πακέτα μέτρων μείωσης των συντάξεων, 

αύξησης ασφαλιστικών εισφορών και ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με στόχο 

την αφαίρεση από τα εισοδήματα των συνταξιούχων περίπου 1,8 έως 2 δις ευρώ τον 

χρόνο. Επίσης προβλέπει την ολοκλήρωση της μετάλλαξης του ασφαλιστικού σε 

ατομικό - κεφαλαιοποιητικό και ουσιαστικά την ιδιωτικοποίησή του. 

Η κυβέρνηση ξεκίνησε να εφαρμόζει από την 1η του φετινού Σεπτεμβρίου το 

πρώτο πακέτο κατεδάφισης των συντάξεων του 3
ου

 μνημονίου με αύξηση της 

εισφοράς των συνταξιούχων για τον κλάδο υγείας από 4% σε 6% στις κύριες και 

από 0% σε 6% στις επικουρικές συντάξεις με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση 

των συντάξεων και την επιβάρυνση των συνταξιούχων κατά 854 εκατ. ευρώ το 

χρόνο. 

Η κυβέρνηση με εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας εφάρμοσε λίγες ημέρες 

μετά τις εκλογές της 20
ης

 Σεπτεμβρίου το δεύτερο μνημονιακό πακέτο 

κατεδάφισης κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων. Με αυτές τις εγκυκλίους 

προωθούνται: 

 Περικοπή του μη ανταποδοτικού (δηλαδή του λεγόμενου προνοιακού) 

μέρους της κατώτερης σύνταξης καθώς και του ΕΚΑΣ σε όλους τους νέους 

συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 67, δηλαδή μειώσεις έως και 41%. Η 

κατώτερη σύνταξη θα πάει για το ΙΚΑ από 486 ευρώ μηνιαία στα 338 ευρώ 

και στον ΟΓΑ η σύνταξη των 360 ευρώ θα μειωθεί μέχρι και 66%. 
 Περικοπή της κατώτερης σύνταξης για όλους τους νέους συνταξιούχους 

πάνω από 67 ετών από 486 ευρώ μηνιαία στα 392 ευρώ, λόγω του νέου 

τρόπου υπολογισμού της (15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη μειωμένα 

σε 26 ευρώ). 

 Πάγωμα της μειωμένης σύμφωνα με τα παραπάνω κατώτερης σύνταξης,  
έως τις 31-12- 2021 (πάγωμα 509.000 συντάξεων του Ι.Κ.Α.).  

 Αναδρομική Εφαρμογή από 1-9-2015 του μνημονιακού νόμου 3863/2010 

και των έμμεσων ή άμεσων νέων μειώσεων, που επιφέρει η εφαρμογή του 

νέου τρόπου υπολογισμού των κύριων συντάξεων (εγγυημένη από το κράτος 

μόνο η βασική σύνταξη 360 ευρώ μηνιαία και μειωμένη ανταποδοτική 

σύνταξη λόγω χαμηλότερων ποσοστών αναπλήρωσης).  

 Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε από το 2022 και μετά η 

ηλικία που θα μπορεί κανείς να βγει στην πλήρη σύνταξη να είναι τα 67 έτη 

είτε τα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης και τα 62 για μειωμένη. Θέσπιση ακόμα 

μεγαλύτερης ποινής πρόωρης συνταξιοδότησης, που αυξάνεται ανά έτος 

κατά 10%, επιπλέον του 4,5% ή 6% που ισχύει σήμερα, για το διάστημα 

που προστίθεται στα υπάρχοντα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 



Καταργούνται αναδρομικά μετά την 18-8-2015 όλα τα κατοχυρωμένα 

ασφαλιστικά δικαιώματα στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και μεγάλος αριθμός 

θεμελιωμένων δικαιωμάτων στο δημόσιο τομέα.  

 Αύξηση επιτοκίου από 3% σε 5% και μείωση του ήδη καθορισμένου 

αριθμού των δόσεων με βάση εισοδηματικά κριτήρια σε βάρος των 300.000 

οφειλετών, που ρύθμισαν οφειλές τους ύψους 5,66 δις ευρώ στα 

ασφαλιστικά ταμεία και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με συνέπεια. Η 

κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο υπονομεύει τα έσοδα της Κοινωνικής 

Ασφάλισης, αφού πολλοί οφειλέτες δεν θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν 

και θα εγκαταλείψουν τη ρύθμισή τους, βάζει εμπόδια στην οικονομική 

επανεκκίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανατρέπει τον 

οικονομικό σχεδιασμό των υπαχθέντων στην κατά γενική ομολογία 

επιτυχημένη ρύθμιση οφειλών του νόμου 4321/2015. Η αλλαγή εκ των 

υστέρων των όρων της ρύθμισης, που έχει ήδη λήξει, είναι πρωτοφανές 

πολιτικό γεγονός, που δεν συνέβαινε ούτε σε κανονικές αποικίες.  

 

Η κυβέρνηση με το νέο νόμο για τα προαπαιτούμενα για την επόμενη δόση του 

νέου δανείου προωθεί το τρίτο κύμα μνημονιακής κατεδάφισης των συντάξεων 

και παραδίδει στους δανειστές τα τελευταία οχυρά της κοινωνικής ασφάλισης. 

Επεκτείνει και στο δημόσιο με την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 

3865/2010 τις μειώσεις κατώτερων και των άλλων κύριων συντάξεων και τις 

αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που έχει ήδη θεσπίσει για τον ιδιωτικό 

τομέα.  

Απαγορεύει στον υπολογαριασμό του ΑΚΑΓΕ, που χρηματοδοτείται από 

κρατήσεις 3% - 10% στις επικουρικές συντάξεις, να εκπληρώνει το στόχο για τον 

οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα των επικουρικών 

ταμείων.  

Τα επικουρικά ταμεία χωρίς αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και χωρίς 

κρατική χρηματοδότηση αφήνονται στην τύχη τους. Οδηγούνται σε πλήρη εφαρμογή 

του «μηδενικοί ελλείμματος», δηλαδή σε νέες συνεχείς μειώσεις των επικουρικών 

συντάξεων ή σε ενσωμάτωση τους στην νέα αναλογική κύρια σύνταξη ως μέρος 

του ποσοστού αναπλήρωσης του 55%, που προτάθηκε από την επιτροπή «σοφών», 

δηλαδή σε εξαέρωση έως κατάργησή τους. 
Επίσης η κυβέρνηση με αυτό το νόμο καταργεί πολλές από τις ευνοϊκές για 

τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους αντιμνημονιακές ρυθμίσεις, που 

περιλαμβάνονται στο νόμο 4331/2015, που είχε ψηφιστεί στις 30-6-2015 (επί 

Υπουργίας Δημήτρη Στρατούλη). Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, καταργεί: 

 Την χορήγηση και επαναχορήγηση των συντάξεων του ΟΓΑ ύψους 360 ευρώ 

μηνιαία σε ανασφάλιστους υπερήλικες έλληνες και ομογενείς. Και μόνο αυτή 

η ρύθμιση είναι ενδεικτική της σκληρότητας των ασφαλιστικών ρυθμίσεων 

του 3
ου

 μνημονίου, αφού πρόκειται για ένα ελάχιστο ποσό (14 εκατομμύρια 

ευρώ), που αφορά μια μικρή κατηγορία δικαιούχων (20.000). 

 Την αποποινικοποίηση των οφειλών για ατομικές ασφαλιστικές εισφορές 

ελευθέρων επαγγελματιών στα ασφαλιστικά ταμεία τους. 

 Την δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες να συμψηφίζουν με τμήμα των 

συντάξεών τους χρέη τους από ατομικές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 25.000 

ευρώ στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ. 

 Την μείωση των υπέρμετρα αυξημένων το 2011 ασφαλιστικών εισφορών  των 

ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ. Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, και 

μάλιστα αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2011, σε γιατρούς, μηχανικούς και 



δικηγόρους θα οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες από αυτούς – και κυρίως τους νέους 

-σε διαγραφή τους από το ΕΤΑΑ, με αποτέλεσμα την δραστική μείωση των 

εσόδων του, όπως έχουν επισημάνει εις ώτα μη ακουόντων και οι αντίστοιχοι 

συνδικαλιστικοί φορείς των επιστημόνων. 

 Την χορήγηση επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους κύριας σύνταξης του 

ΝΑΤ λόγω εργατικού ατυχήματος ή θανάτου εξαιτίας εργατικού ατυχήματος. 

 

Ακολουθούν μέχρι το τέλος του χρόνου και τα υπόλοιπα αντιασφαλιστικά 

πακέτα του 3
ου

 μνημονίου, ώστε να ολοκληρωθεί η μετάλλαξη της κοινωνικής 

ασφάλισης από δημόσια, καθολική, αναδιανεμητική και αλληλέγγυα σε ατομική 

– κεφαλαιοποιητική και εξατομικευμένη με την εφαρμογή της νοητής 

κεφαλαιοποίησης, με την οποία το μόνο που θα είναι γνωστό είναι το ύψος της 

εισφοράς και όχι το ύψος της παροχής, που θα προσδιορίζεται την στιγμή της 

συνταξιοδότησης βάσει του προσδόκιμου ζωής και των οικονομικών συνθηκών. 

 Ο δεύτερος μνημονιακός στόχος είναι οι συντάξεις να μετατραπούν σε απλά 

φιλοδωρήματα, με νέα μέτρα όπως: 

 Εφαρμογή της « ρήτρας μηδενικού ελλείμματος», δηλαδή νέα  περικοπή 

από 1-1-2015 επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών.  

 Σταδιακή μείωση των δικαιούχων του Ε.Κ.Α.Σ. έως την κατάργηση του ως 

το τέλος του 2019, μέτρο που αφορά 360.000 χαμηλοσυνταξιούχους, που θα 

ζουν πλέον κάτω από τα όρια της φτώχειας. Κατάργηση από το 2016 του 

Ε.Κ.Α.Σ. για το 20% των δικαιούχων, που το μηνιαίο εισόδημά τους θα 

μειωθεί 193 ευρώ κατά μέσο όρο.  

 Σταδιακή κατάργηση όλων των εξαιρέσεων χρηματοδότησης ασφαλιστικών 

ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό και εναρμόνιση των ασφαλιστικών 

εισφορών αλλά και των παροχών με τις προϋποθέσεις του Ι.Κ.Α. για όλα τα 

ταμεία. Από τα μέτρα αυτά, θα έχουμε αυξήσεις των εισφορών σε ΟΓΑ (θα 

τριπλασιαστούν), ΝΑΤ και ΟΑΕΕ, αφού θα επέλθει δραματική περικοπή 

της κρατικής επιχορήγησης στον ΟΓΑ - σήμερα αγγίζει το 85% των εσόδων 

του-, στο ΝΑΤ - σχεδόν το 90% - και στον ΟΑΕΕ το 42%. 

 Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων (π.χ. αγγελιόσημο). 

 Εύρεση ισοδύναμων που θα καλύψουν τη δαπάνη εφαρμογής (2,6-3 δις το 

χρόνο, ήτοι 1,5% του ΑΕΠ) της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας περί 

αντισυνταγματικότητας των περικοπών στις κύριες και επικουρικές συντάξεις 

κατά την περίοδο 2010-2012. Δηλαδή, χωρίς να έχουν καν εφαρμοστεί οι 

αποφάσεις αυτές, προαναγγέλλεται η λήψη νέων επαχθών μέτρων στο όνομα 

του κόστους εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων, που το δημόσιο κατά τρόπο 

παράνομο δεν εκτελεί!  

 Σταδιακή ολοκλήρωση της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα 

έως το τέλος του 2016. Το μέτρο αυτά θα προκαλέσει πολλά λειτουργικά 

προβλήματα και ισοπέδωση παροχών προς τα κάτω. 

 Μεγαλύτερη σύνδεση εισφορών –παροχών με στόχο την μετατροπή του 

ασφαλιστικού συστήματος σε πλήρως κεφαλαιοποιητικό και 

εξατομικευμένο, καθώς και για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, 

σύνδεση των εισφορών με το εισόδημά τους. 

 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών από την εφορία, η οποία όμως 

λειτουργεί απρόσωπα χωρίς τα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, που 

έθεταν σε περίπτωση οφειλών τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 Μείωση εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων λόγω τροποποίησης του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με αποδυνάμωση των ισχυόντων σήμερα 



προνομίων κατάταξής τους στον πίνακα  πιστωτών προς όφελος των μόνιμα 

ωφελουμένων ιδιωτικών τραπεζών. 

 Δραστική μείωση οικογενειακών καθώς και των προνοιακών επιδομάτων 

που χορηγούνται στα ΑμεΑ, λόγω μείωσης των δημοσίων κοινωνικών 

δαπανών για αυτό το σκοπό κατά 0,5 % του ΑΕΠ ετησίως από 1-1-2016 

και λόγω εφαρμογής των τριών εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ, που επιβάλλουν 

την σύνδεσή τους με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κατά 

συνέπεια τον δραστικό περιορισμό των δικαιούχων.  

 

Το πόρισμα για το ασφαλιστικό της διορισμένης από την κυβέρνηση Επιτροπής 

των λεγόμενων «Σοφών» για το ασφαλιστικό αποτελεί ένα ακραίο αντικοινωνικό, 

κυριολεκτικά θατσερικό μανιφέστο εκθεμελίωσης της δημόσιας κοινωνικής 

ασφάλισης, καταστροφής των συντάξεων και φτωχοποίησης των συνταξιούχων. 

Η κυβέρνηση έχει επιφυλάξει για την Επιτροπή των λεγόμενων «Σοφών» το 

ρόλο του «λαγού» για την προωθούμενη από αυτήν και συμφωνημένη με την Τρόικα 

στο 3
ο
 μνημόνιο κατεδάφιση των συντάξεων. Συγκεκριμένα: 

- Η σύνδεση των κατωτάτων συντάξεων με εισοδηματικά κριτήρια, σε 

συνδυασμό με τις μειώσεις που θεσμοθετήθηκαν μετά τις εκλογές, θα τις 

μετατρέψει σε αόρατες. 

- Ο νέος τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων, ώστε το ποσοστό 

αναπλήρωσης του συντάξιμου μισθού για ήδη συνταξιούχους και νέους 

συνταξιούχους να ισοπεδωθεί προς τα κάτω για όλους και να μειωθεί από 70% σε 

55%, θα τις μετατρέψει σε απλά φιλοδωρήματα και τους συνταξιούχους σε 

επαίτες, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς διατηρείται η μείωση του κατώτατου μισθού, που 

επέβαλλαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις προς βλάβη και των 

εργαζομένων και των ασφαλιστικών ταμείων. 

- Η θέσπιση ατομικών ασφαλιστικών μερίδων, δηλαδή «ατομικού κουμπαρά» 

για κάθε ασφαλισμένο, και η αντικατάσταση του συστήματος των «καθορισμένων 

παροχών» από το σύστημα «καθορισμένων εισφορών» καταργούν πλήρως τον 

αναδιανεμητικό και αλληλέγγυο μεταξύ των γενεών χαρακτήρα της κοινωνικής 

ασφάλισης και τον μετατρέπουν σε ατομικό – κεφαλαιοποιητικό, επιβάλλοντας ένα 

ακραίο κοινωνικό Δαρβινισμό. Οδηγούν από την συλλογική στην ατομική 

ανταπόδοση και το ακριβές ύψος της σύνταξης θα διαμορφώνεται την στιγμή της 

συνταξιοδότησης βάσει ενός τεχνητού επιτοκίου, που θα προσδιορίζεται από το 

προσδόκιμο ζωής και διάφορους οικονομικούς δείκτες. Η «νοητή κεφαλαιοποίηση» 

δεν εξασφαλίζει στην πραγματικότητα κανένα συγκεκριμένο ποσό σύνταξης στο 

δικαιούχο. 

- Η ενσωμάτωση της επικουρικής σύνταξης στην κύρια ή η πλήρης 

εξατομίκευσή τους με ατομικές μερίδες για κάθε ασφαλισμένο, σε συνδυασμό με 

την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος οδηγεί στην εξαέρωση και 

ουσιαστικά στην κατάργηση των επικουρικών συντάξεων. 

- Η προσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων με 

αυτές του ΙΚΑ οδηγεί στον τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών των 

αγροτών στον ΟΓΑ. - Η προσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών όλων των 

ασφαλιστικών ταμείων με αυτές του ΙΚΑ οδηγεί στον τριπλασιασμό των 

ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών στον ΟΓΑ.  Για τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ 

προβλέπεται μεγάλη αύξηση των εισφορών και σύνδεση τους με τα εισοδήματα των 

ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Η αύξηση αυτή θα οδηγήσει 

με βεβαιότητα εκτός συστήματος μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων με αποτέλεσμα 



μεγαλύτερη κατάρρευση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, που θα 

χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για ακόμα μεγαλύτερες περικοπές. 

- Η δημιουργία ενός υπέρ –Ταμείου για όλους, και μάλιστα άμεσα, με συμπίεση των 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων προς τα κάτω, θα δημιουργήσει ένα λειτουργικό χάος, 

θα αυξήσει το χρόνο αναμονής για τη χορήγηση των συντάξεων και κυρίως θα 

χειροτερεύσει δραματικά το επίπεδο των συντάξεων. Για πρώτη φορά κάνουν 

λόγο για μείγμα αλληλεγγύης στις συντάξεις και εισάγουν σε επίσημο κείμενο τον 

Τρίτο πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης. Αλληλεγγύη, όμως, με κερδοσκοπία δεν 

υπάρχει 

 

      Τα παραπάνω μέτρα δίνουν ξεκάθαρα τη χαριστική βολή στα δικαιώματα των 

εργαζομένων και των συνταξιούχων, διαλύουν την κοινωνική ασφάλιση προς 

όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και συρρικνώνουν την ευθύνη 

του κράτους μόνο στην αντιμετώπιση της φτώχειας. 

Η κυβέρνηση και οι δανειστές δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του 

ασφαλιστικού, ούτε για τη νέα γενιά. 

Με τις περικοπές συντάξεων και τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης γι’ 

αυτές επιδιώκουν να εξοικονομήσουν περισσότερα από 2,5 δις  ευρώ μέχρι και το 

2016, και από 1,8 δις ευρώ ετησίως μέχρι το 2019, για την αποπληρωμή  ενός 

παράνομου, επαχθούς και άδικου δημοσίου χρέους και ταυτόχρονα να 

μετατρέψουν την κοινωνική ασφάλιση σε ατομική - ιδιωτική. 

Με την μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 4% έως τώρα επιδιώκουν 

να αυξήσουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων.  

 

Για μία άλλη φορά αποδεικνύεται ότι στα μνημόνια δεν χωρούν ούτε κοινωνικά 

ισοδύναμα ούτε παράλληλα προγράμματα, που υποσχέθηκε προεκλογικά η 

σημερινή κυβέρνηση. Τα καταστροφικά μνημόνια ή τα εφαρμόζεις πιστά ή τα 

καταργείς. Ενδιάμεσος δρόμος, λόγω της ταπεινωτικής κηδεμονίας των δανειστών, 

δεν υπάρχει. Οι λαϊκοί αγώνες είναι σήμερα αναγκαίοι όσο ποτέ για να αποτρέψουν 

την εφαρμογή αυτών των συνταξιοκτόνων μέτρων και να καταργήσουν τα 

μνημόνια και τη λιτότητα.   

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Ο λαός με την ψήφο του ή την αποχή του δεν έδωσε στην 

κυβέρνηση λευκή επιταγή για την εξόντωσή του και με τους αγώνες του θα της δώσει 

την απάντηση που της αξίζει. 

  
Στήριξη και αναβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αγωνιζόμαστε για ένα Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης δημόσιο και 

αλληλέγγυο, καθολικό και αναδιανεμητικό.  
Ο δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης έχει την έννοια πως το 

κράτος επωμίζεται το ρόλο εγγυητή της ικανότητας του ασφαλιστικού συστήματος 

να χορηγεί αξιοπρεπείς συντάξεις στους τωρινούς και στους μελλοντικούς 

συνταξιούχους.  

Ένα Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης καθολικού χαρακτήρα, που θα 

προστατεύει εξ ίσου όλους τους εργαζόμενους και εργαζόμενες ανεξάρτητα από την 

υπηκοότητα, τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, τον χρόνο ένταξής τους στην 

ασφάλιση.  

Ένα αναδιανεμητικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και αλληλεγγύης 

γενεών και όχι ένα μοντέλο ατομικών κουμπαράδων αποκλεισμού και εξαθλίωσης.  



Το ασφαλιστικό στη χώρα μας είναι σε κρίση, όχι λόγω υψηλών δαπανών, αφού 

οι συντάξεις έχουν μειωθεί δραστικά αλλά λόγω των ανεπαρκών εσόδων του. Αυτά 

μπορεί να αυξηθούν μόνο με την κατάργηση των πολιτικών της μνημονιακής 

λιτότητας και την αντικατάστασή τους από μια πολιτική ανάπτυξης και 

παραγωγικής ανασυγκρότησης με κοινωνική δικαιοσύνη, στήριξη και αύξηση 

μισθών και θέσεων εργασίας, αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της 

ανασφάλιστης εργασίας και ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης του.                                                                        

 

Συγκεκριμένα προτείνουμε: 

 

1. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών διατάξεων του 3
ου

 μνημονίου και 

των εφαρμοστικών νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων του, καθώς 

και των δύο  προηγούμενων μνημονίων. 

2. Αποκατάσταση του  δημόσιου –καθολικού -αναδιανεμητικού χαρακτήρα 

της κοινωνικής Ασφάλισης με κατάργηση των νόμων 3863/2010 και 

3865/2010 ή άλλων νόμων, καθώς και του μνημονίου, με τους οποίους από 

1/1/2015 το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μετατρέπεται σε 

κεφαλαιοποιητικό με εγγυημένη από το κράτος μόνο τη λεγόμενη βασική 

σύνταξη των 360 ευρώ μηνιαία και με το υπόλοιπο κομμάτι της σύνταξης να 

μετατρέπεται σε ανταποδοτικό-ατομικό. 

3. Μπλόκο στις μειώσεις των συντάξεων με την κατάργηση μνημονιακών 

νομοθετικών ρυθμίσεων, με τις οποίες μειώνονται από 1-1-2015 ή από 19-8-

2015 συνεχώς οι κύριες, οι επικουρικές συντάξεις και οι  εφάπαξ παροχές και 

αυξάνονται συνεχώς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Το ΕΚΑΣ θα 

καταβάλλεται κανονικά χωρίς αυστηροποίηση των εισοδηματικών 

κριτηρίων. 

4. Κατάργηση της ρήτρας θανάτου και της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος 

στις επικουρικές συντάξεις και του δείκτη βιωσιμότητας στις εφάπαξ 

παροχές.  

5. Ακύρωση των αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας από 4 

σε 6% στις κύριες συντάξεις και από 0% σε 6% στις επικουρικές. 

6. Αποκατάσταση και σεβασμός όλων των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων, που καταργούνται με το τρίτο μνημόνιο.  

7. Αποκατάσταση των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των 

ασφαλισμένων καθώς και των ΑμεΑ, από τη λεηλασία που συντελέστηκε 

και συντελείται στα χρόνια των μνημονίων, με βάση τους ρυθμούς 

ανάκαμψης της οικονομίας με την εφαρμογή του σχεδίου μας για παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους. 

8. Ταχύτερη απονομή συντάξεων και εφάπαξ παροχών, ώστε να σταματήσει η 

ντροπή της αναμονής των συνταξιούχων για ένα έως τέσσερα χρόνια, με 

τις αναγκαίες προσλήψεις  προσωπικού στα τμήματα ελέγχων αλλά και 

παροχών στα ασφαλιστικά ταμεία και με την ολοκλήρωση της 

πληροφορικοποίησης των υπηρεσιών τους.  

9. Κατάργηση της προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης για κάθε χρόνο 

της τελευταίας πενταετίας για την κατοχύρωση δικαιώματος μειωμένης 

σύνταξης. 

10. Άμεση εφαρμογή της ρύθμισης του νόμου 4331/2015 για κατάργηση του 

παράβολου των 46,14 ευρώ, που έδιναν τα ΑμεΑ για να αξιολογηθούν από 

τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. 



11. Άμεση λειτουργία της ανασυγκροτηθείσας Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής 

του άρθρου 7 που αποτελείται πλέον από έγκριτους επιστήμονες για 

επανεξέταση του καταλόγου των μη αναστρέψιμων παθήσεων με στόχο 

την αιτιολογημένη επιστημονικά διεύρυνσή τους και για επικαιροποίηση 

του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας. Εγκαθίδρυση μιας 

οριζόντιας, ενιαίας δηλαδή αντιμετώπισης της αναπηρίας σε επίπεδο 

παιδείας, υγείας, κοινωνικής ένταξης ,απασχόλησης, υποδομών και πρόνοιας. 

12. Τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης θα ενισχυθούν με την αντικατάσταση 

των μνημονίων από ένα αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής 

ανασυγκρότησης.  Το ίδιο θα συμβεί και με την επαναφορά του κατώτατου 

μισθού στα 751 ευρώ μηνιαίως, την αποκατάσταση των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, και κατά συνέπεια την στήριξη και την αύξηση των 

μισθών, τους αποτελεσματικότερους ελέγχους στην αγορά εργασίας, τον 

δραστικό περιορισμό των ελαστικών και  άτυπων μορφών εργασίας προς 

όφελος της πλήρους και σταθερής εργασίας, τη δραστική μείωση της 

εισφοροδιαφυγής και την πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.  

13. Ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης από 

τον κρατικό προϋπολογισμό. Αποκατάσταση των διαχρονικά 

λεηλατημένων αποθεματικών της, με συμπληρωματικούς δημόσιους 

πόρους, που θα προέλθουν από την φορολογία των μεγάλων κερδών και του 

μεγάλου πλούτου. Αξιοποίηση με ασφάλεια και όχι με ρίσκο ή τζόγο της 

εναπομείνασας κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών 

ταμείων.  

14. Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της μαύρης και ανασφάλιστης 

εργασίας με τη στελέχωση και ενίσχυση των δημοσίων ελεγκτικών 

μηχανισμών (ΣΕΠΕ, ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ κλπ), με συμμετοχή των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στους ελέγχους, με την 

πλήρη νομική και υπηρεσιακή κάλυψη των ελεγκτών από ασύδοτους 

εργοδότες. Με κατάργηση νομοθετικών ρυθμίσεων ή εγκυκλίων, που άφηναν 

«παράθυρα» για αδήλωτη εργασία ή δυσχεραίνουν αδικαιολόγητα τον έλεγχο 

των υπηρεσιών ή αφήνουν ατιμώρητους όσους παραβαίνουν την εργατική και 

κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία. Με τη χρήση όλων των δυνατών 

πολιτικών, διοικητικών και νομικών εργαλείων, για την είσπραξη οφειλών 

μεγαλοφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, με την κωδικοποίηση και 

απλούστευση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, με στόχο να θεσπίσουμε 

Κώδικα Ασφαλιστικού Δικαίου, με την έκδοση χρηστικού ασφαλιστικού 

οδηγού και με την προώθηση μιας μεγάλης δημόσιας καμπάνιας ενημέρωσης 

των εργαζομένων για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. 

 

Γνωρίζουμε ότι για τα παραπάνω θα συναντήσουμε τη λυσσαλέα αντίδραση 

των δανειστών, του μεγάλου κεφαλαίου, της νεοφιλελεύθερης Ευρωζώνης.  

Ανάμεσα, όμως, στον αργό μνημονιακό θάνατο της κοινωνικής ασφάλισης, 

των συνταξιούχων, των νέων και σε μία νέα ελπιδοφόρα αρχή σε ρήξη με τη 

χρεομηχανή και την ευρωζώνη, που για τη χώρα μας ταυτίζεται με συνεχή λιτότητα, 

προτιμούμε το δεύτερο.  

Τα μέτρα, που μπορούν να σπάσουν τη λιτότητα των μνημονιακών 

πολιτικών, είναι η φορολόγηση του πλούτου, η εθνικοποίηση των τραπεζών και η 

επανακρατικοποίηση των δημόσιων οργανισμών και φορέων που έχουν 

ιδιωτικοποιηθεί, η διακοπή πληρωμών στους δανειστές, η διαγραφή τουλάχιστον του 

μεγαλύτερου μέρους του χρέους και η έξοδος από την ευρωζώνη. Τότε θα έχουμε 



την αναγκαία οικονομική ρευστότητα να σώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, να 

μειώσουμε την ανεργία, να χρηματοδοτήσουμε τη δημόσια παιδεία, κοινωνική 

προστασία και υγεία. 


