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Απεργία Σρίτθ 18/2, άγαλμα Βενιηζλου 09:30 

Σο δικαίωμα του κόςμου τθσ εργαςίασ ςτθν αςφάλιςθ δεν χαρίςτθκε. Προιλκε από ςκλθροφσ αγϊνεσ των 
εργαηόμενων, ενϊ διαχρονικά το κράτοσ και θ εργοδοςία, προςπακοφν να βάλουν χζρι ςτισ ειςφορζσ και ςτα 
αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα. Σα τελευταία χρόνια όλεσ οι κυβερνιςεισ, θ Ευρωπαϊκι ζνωςθ και θ εργοδοςία 
εντείνουν τισ αντεργατικζσ τουσ παρεμβάςεισ ςτθν αςφάλιςθ και ςτθν περίκαλψθ. Σο νομοςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ 
επιταχφνει τθν εφαρμογι του νόμου Κατροφγκαλου, παρότι προεκλογικά υπόςχονταν κατάργθςι του, και αποτελεί 
ζνα ακόμθ δϊρο τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Ν.Δ. ςτισ ιδιωτικζσ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ και τθν εργοδοςία, 
ςτοχεφοντασ ςτον περιοριςμό τθσ εγγφθςθσ του κράτουσ ςτισ ςυντάξεισ, τθν κατάργθςθ των εργοδοτικϊν 
ειςφορϊν, τθν εξατομίκευςθ και τθ μετάκεςθ τθσ ευκφνθσ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου ςτουσ εργαηόμενουσ, τθν 
ανταποδοτικότθτα και τθν κεφαλαιοποίθςθ. Σο ανταποδοτικό/κεφαλοποιθτικό αςφαλιςτικό ςφςτθμα είναι το 
μοντζλο που εφαρμόςτθκε από τον Πινοςζτ ςτθ Χιλι ςε αντίκεςθ με το αναδιανεμθτικό ςφςτθμα/αλλθλεγγφθσ 
δθλαδι τθ Δθμόςια Κοινωνικι Αςφάλιςθ. 
 

Σο νζο νομοςχζδιο: 
 Επιβεβαιϊνεται θ διχοτόμθςθ τθσ ςφνταξθσ ςε «εκνικι» και ανταποδοτικι (μθ εγγυθμζνθ κρατικά) ςτο 

πλαίςιο ενόσ κεφαλαιοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. Σο κράτοσ εγγυάται μόνο 384 ευρϊ! 
 Μετατρζπεται θ αςφάλιςθ ςε "επενδυτικό προϊόν". Ο αςφαλιςμζνοσ ζχει ζναν "ατομικό κουμπαρά" που ζχει 

μζςα τισ ειςφορζσ, αλλά όχι εξαςφαλιςμζνεσ αποδοχζσ. Ο ςυντάξιμοσ μιςκόσ υπολογίηεται όχι με τθν 
τελευταία (καλφτερθ) 5ετία, αλλά με το μζςο όρο ολόκλθρου του εργάςιμου βίου, ςφαγιάηεται ζτςι θ ςφνταξθ 
για το μεγαλφτερο μζροσ των εργαηομζνων.  

 Εντάςςει το ΕΣΕΑΕΠ (επικουρικζσ και εφάπαξ) ςτον ΕΦΚΑ γεγονόσ που οδθγεί ςτθ λεθλαςία των 
αποκεματικϊν του (8δις) και ςτθν ιδιωτικοποίθςθ των επικουρικϊν ςυντάξεων κακϊσ από 1/1/2021, αυτά τα 
χριματα κα τα διαχειρίηονται Εναλλακτικοί Διαχειριςτζσ Επενδφςεων, εταιρίεσ δθλ που κα τα τηογάρουν ςτα 
χρθματιςτιρια χωρίσ καμιά κρατικι εγγφθςθ.  

 Διατθρεί και επεκτείνει τθ λεθλαςία των 80 δισ ευρϊ ςτα αςφαλιςτικά ταμεία (χρζθ κράτουσ - εργοδοτϊν, 
κοφρεμα, ανακεφαλαιοποίθςθ, χρθματοδότθςθ επιχειριςεων από αποκεματικά, τηογάριςμα αποκεματικϊν ςτο 
χρθματιςτιριο). 

 Διατθρεί τα εξοντωτικά όρια θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ ςτα 67 για όλουσ ι ςτα 62 με 40 χρόνια υπθρεςίασ (τρίτο 
μνθμόνιο ΤΡΙΖΑ) και τθν αφξθςθ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ για τισ γυναίκεσ κατά 5 χρόνια. Η θλικία 
αυτι κα αναπροςαρμόηεται από 1-1-2021 μζχρι και τα 70 ζτθ, όταν αυξάνει το προςδόκιμο ηωισ. 

 Διατθρεί τισ μειϊςεισ ςτισ επικουρικζσ ςυντάξεισ, που ζφταςαν ςτο 50%, κακϊσ και ςτο εφάπαξ όπου 
ακροιςτικά οι περικοπζσ ξεπζραςαν το 40%. 

 Καταργεί οριςτικά τθ 13θ και 14θ ςφνταξθ και κόβει οριςτικά το ΕΚΑ.   
 Όχι απλά δεν επεκτείνονται αλλά δρομολογείται θ κατάργθςθ των ΒΑΕ για μια ςειρά κατθγορίεσ εργαηομζνων. 
 Οι υγειονομικζσ ειςφορζσ καταλθςτεφονται υπζρ των ιδιωτικϊν αλυςίδων μζςα από τθ ςυγκρότθςθ ενιαίασ 

αγοράσ υπθρεςιϊν υγείασ ΕΤ-ιδιωτϊν παρόχων-αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν (ΔΙΣ). 
 το νομοςχζδιο μειϊνονται κατά 0,90 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ αλλά αυτό δεν είναι για 

καλό. Η μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κα φζρει ονομαςτικζσ αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ αλλά γίνεται για 
να «καταπιοφμε» τθ μείωςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν. Με αυτό τον τρόπο τα ταμεία οδθγοφνται ςτθν 
κατάρρευςθ και άρα θ αναηιτθςθ ατομικϊν λφςεων ςτθν ιδιωτικι αςφάλιςθ κα φαντάηει μονόδρομοσ. 

 Η περίφθμθ αφξθςθ ςτισ ςυντάξεισ που επιχειρεί να αξιοποιιςει κυβζρνθςθ είναι αυςτθρά περιοριςμζνθ για 
όςουσ ζχουν αςφαλιςτικό βίο πάνω από 30 χρόνια, ενϊ τα ποςοςτά αναπλιρωςθσ δεν καλφπτουν τισ 
απϊλειεσ του Ν. Κατροφγκαλου. Η μείωςθ ςτισ ςυντάξεισ αποδεικνφεται από το μειωμζνο κατά 226 εκ. ευρϊ 
κονδφλι του φετινοφ προχπολογιςμοφ. ΝΔ και ΤΡΙΖΑ ζχουν δεςμευτεί, ςτα πλαίςια του «μεταμνθμονιακοφ 
προγράμματοσ επιτροπείασ» ότι θ ςυνολικι ςυνταξιοδοτικι δαπάνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ κα μειωκεί από 17,3% 
το 2016 ςτο 14% το 2020, ςτο 13% το 2025 και ςτο 12,5% το 2030! 

 Αυξάνει τα ποςοςτά αναπλιρωςθσ κυρίωσ αυτά που αφοροφν 40 χρόνια εργαςίασ αλλά επειδι μειϊνει τθν 
βάςθ υπολογιςμοφ τθσ ςφνταξθσ τελικά οι ςυντάξεισ μειϊνονται! Οι εργαηόμενοι βρίςκονται αντιμζτωποι με 
μια ακόμα απάτθ και παραπλθροφόρθςθσ των ΜΜΕ. Οι ςυντελεςτζσ αναπλιρωςθσ για το ανταποδοτικό μζροσ 
παραμζνουν αυτοί που ορίηει ο νόμοσ Κατροφγκαλου. 

 Η κατϊτερθ ειςφορά για αυταπαςχολοφμενουσ και μπλοκάκια κυμαίνεται ςτα 220 ευρϊ, ενϊ κα φτάςει ςτα 
280 ευρϊ μαηί με το επικουρικό και το εφάπαξ. Αυτό οδθγεί ςε μεγάλθ αφξθςθ για τουσ χαμθλά αμειβόμενουσ 



και τουσ ανζργουσ (ςυνολικά 45 ευρϊ). Ουςιαςτικά εξιςϊνουν το ποςό καταβολισ ειςφορϊν των χαμθλϊν 
ειςοδθμάτων με τα πολφ υψθλά ειςοδιματα, τα οποία αναλογικά απαλλάςςονται ςχεδόν από τθν υποχρζωςθ 
καταβολισ ειςφορϊν. Πιο απλά, ό,τι καταβάλλει ο αςφαλιςμζνοσ με φψοσ ειςοδιματοσ 7.000 ευρϊ κα 
μπορεί να καταβάλει κι αυτόσ με ειςόδθμα 70.000 ευρϊ! 

 

ΠΑΛΕΤΟΤΜΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΔΗΜΟΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΕΝΕΜΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
 

Η κοινωνικι αςφάλιςθ δεν είναι μόνο ςυντάξεισ και υπόκεςθ των θλικιωμζνων. Αφορά το ςφνολο τθσ εργατικισ 
τάξθσ, γιατί οι ειςφορζσ για ςφνταξθ και υγεία αποτελοφν μζροσ του μιςκοφ, εντάςςονται ςτθ ςχζςθ αξίασ 
εργατικισ δφναμθσ και υπεραξίασ που κλζβει το κεφάλαιο. Η προκλθτικι π.χ. μείωςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν 
ωσ «επενδυτικό κίνθτρο κερδοφορίασ» μεγεκφνει τον κλεμμζνο μιςκό από το αφεντικό, μειϊνει το αποκεματικό 
του εργαηόμενου. Η κοινωνικι αςφάλιςθ είναι υπόκεςθ του παρόντοσ, των νζων εργαηόμενων και όχι του 
μζλλοντοσ. Δεν πρόκειται για αλλθλεγγφθ γενεϊν αλλά για εργατικι ενότθτα. Χωρίσ δουλειά ςτακερι, με πλιρθ 
δικαιϊματα, με ςυντάξιμα τα χρόνια ανεργίασ, θ ςφνταξθ κα μετατραπεί ςε κοινωνικό βοικθμα. Η κοινωνικι 
αςφάλιςθ δεν είναι ατομικι, ανταποδοτικι υπόκεςθ οφτε προνόμιο κάποιου κλάδου ι ομάδασ εργαηομζνων, 
αλλά ςυλλογικι. Η λογικι τθσ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ι του επαγγελματικοφ ταμείου καταργεί τισ ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ, ενιςχφει τθν κατεφκυνςθ «παίρνεισ ό,τι πλθρϊνεισ» ι καλφτερα ό,τι τηογάρεισ. Η αςφάλιςθ αφορά 
και τθν περίκαλψθ.  
 
ΠΑΛΕΤΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΜΑ   
 Πραγματικζσ αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ και ςτισ ςυντάξεισ, επαναφορά τθσ 13θσ και 14θσ ςφνταξθσ. 

Αποκατάςταςθ όλων των ςυντάξεων ςτα προ μνθμονίων επίπεδα. Κατάργθςθ του Νόμου Κατροφγκαλου και 
όλων των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων. 

 Πλιρθ κρατικι εγγφθςθ όλων των ςυντάξεων. Αφξθςθ των κρατικϊν και εργοδοτικϊν ειςφορϊν, μείωςθ των 
ειςφορϊν των εργαηομζνων. Αφξθςθ φορολογίασ ςτο κεφάλαιο. 

 Επιςτροφι ςτα Αςφαλιςτικά Σαμεία των κλεμμζνων (πάνω από 70 δισ). Κρατικζσ επιχορθγιςεισ ςτα ταμεία. 
 Δθμόςια κοινωνικι αςφάλιςθ, δθμόςια δωρεάν ποιοτικι περίκαλψθ για όλουσ, εργαηόμενουσ και άνεργουσ, 

ντόπιουσ και μετανάςτεσ. Όχι ςτα Επαγγελματικά Σαμεία, ςτθν ανταποδοτικότθτα και ςτθν ιδιωτικοποίθςθ. 
 Μείωςθ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ. φνταξθ ςτα 60 για τουσ άνδρεσ, ςτα 55 για τισ γυναίκεσ, ι με 

30 χρόνια δουλειάσ χωρίσ όριο θλικίασ. Επζκταςθ και όχι ςυρρίκνωςθ των ΒΑΕ.  
 υλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ με αυξιςεισ ςτου μιςκοφσ. Μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλουσ. 

Κατάργθςθ τθσ αναςφάλιςτθσ, ελαςτικισ και εκ περιτροπισ εργαςίασ. Η περίοδοσ ανεργίασ να μετρά ωσ 
χρόνοσ αςφάλιςθσ. 
 

Η ςυνδικαλιςτικι γραφειοκρατία τθσ ΓΕΕ και του Εργατικοφ Κζντρου Ηρακλείου, θ οποία βρίςκεται ςε άμεςθ 
ςφμπλευςθ με τθν κυβερνθτικι πολιτικι, τουσ βιομιχανουσ και τα αφεντικά δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να 
εκπροςωπιςει τα ςυμφζροντα των εργαηομζνων και αποτελεί ξεκάκαρο εχκρό μασ, καταδικάηει τουσ αγϊνεσ μασ 
ςε ιττα! Είναι ξεκάκαρο ότι για τθν παραμικρι διεκδίκθςθ χρειάηεται θ ενιαία δράςθ των εργαηομζνων ςτθ βάςθ 
των κοινϊν ταξικϊν τουσ ςυμφερόντων ξεπερνϊντασ τα όρια που βάηουν ο κυβερνθτικόσ και εργοδοτικόσ 
ςυνδικαλιςμόσ ςτθν πάλθ των εργαηομζνων. Ο ςυντονιςμόσ ςωματείων και εργαηομζνων κόντρα ςτισ λογικζσ 
ςυναίνεςθσ, αποτελεί προχπόκεςθ για να μποροφν οι αγϊνεσ να είναι νικθφόροι ςτο ςιμερα.  
 

Ωσ Πρωτοβουλία υντονιςμοφ ωματείων Επιτροπϊν Αγϊνα και Εργαηομζνων Ηρακλείου: 
-τθρίηουμε όλεσ τισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ διάφορων κλάδων ςτισ 13/2 και επιδιϊκουμε τθν επζκταςθ και 
ςυντονιςμό ςε όλουσ τουσ κλάδουσ.  
-Δίνουμε τθ μάχθ για μαηικι και μαχθτικι ςυμμετοχι ςτθ γενικι απεργία τθσ 18/2 και παλεφουμε για απεργιακι 
κλιμάκωςθ, για τθν ανατροπι τθσ επίκεςθσ κεφαλαίου, κυβερνιςεων και ΕΕ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ.  
 

Καλοφμε κάκε εργαηόμενο και ςωματείο ςε κοινι δράςθ για να οργανωκεί άμεςα πολφμορφοσ, ανυποχϊρθτοσ 
αγϊνασ για να μθν περάςει το αντιαςφαλιςτικό ζκτρωμα.  
 

Καλοφμε κάκε εργαηόμενο και ςωματείο να ςυμμετζχουν μαηικά ςτθν απεργία τθν Σρίτθ 18 Φεβρουαρίου και 
ϊρα 9μιςθ πμ ςτο Άγαλμα του Βενιηζλου. 
 

Η απεργία είναι το πιο αποτελεςματικό μασ όπλο για τθν πίεςθ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ εργοδοςίασ – 
γιατί είναι θ μορφι πάλθσ από τθν οποία το κεφάλαιο χάνει από τα κζρδθ του. 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΡΙΣΗ 18/2, 09:30 ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ! 


