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ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ 

20/5/2010 

 

Οι απεργοί που συγκεντρωθήκαµε σήµερα Πέµπτη 20/5/2010 στο Πεδίο Άρεως 
στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ, µε αίτηµα κατά των άδικων 
οικονοµικών µέτρων και µε αιχµή το Ασφαλιστικό εγκρίναµε το παρακάτω ψήφισµα: 

Οι εργαζόµενοι απορρίπτουν ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ το Σχέδιο Νόµου της 
Κυβέρνησης και της Τρόικας ( Ευρ. Επιτροπή, ΕΚΤ, ∆ΝΤ ) γιατί αλλοιώνει, ανατρέπει 
και απαξιώνει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης και τα δικαιώµατα των 
ασφαλισµένων: 

1) Ακολουθεί την παλιά χρεοκοπηµένη συνταγή µείωσης των Συντάξεων 
υλοποιώντας τον Νόµο Πετραλιά µε αύξηση των ορίων ηλικίας (ειδικότερα στις 
γυναίκες και στους νέους) ως τη µόνη λύση για την αντιµετώπιση των ελλειµµάτων και 
της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. 

2) Το κράτος περιορίζει και συρρικνώνει δραµατικά την προοπτική και τις 
υποχρεώσεις του για την χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος. Ειδικότερα 
για τις Νέες Γενιές η κρατική χρηµατοδοτική συµµετοχή περιορίζεται στο ελάχιστο 
ποσό το οποίο και αυτό τίθεται υπό «αυστηρές» προϋποθέσεις που φτάνει στα όρια 
της ακύρωσης. Εντάσσει του νεοπροσληφθέντες του ∆ηµοσίου στο ΙΚΑ µε κίνδυνο 
κατάρρευσης του Ιδρύµατος και της Ασφάλισης του ∆ηµοσίου. 

3) Μειώνει τις συντάξεις έως και 15%, οδηγεί το ποσοστό αναπλήρωσης στο 65%, 
καταργεί τις κατώτατες συντάξεις και οδηγεί τους συνταξιούχους της χώρας µας σε 
ακόµα χαµηλότερη θέση. 

4) Αυξάνει έµµεσα τον εργασιακό βίο από 2 έως 7 χρόνια για όλες τις κατηγορίες 
ασφαλισµένων ακόµα και στα ΒΑΕ και ιδιαίτερα των γυναικών στο δηµόσιο από 5 έως 
15 χρόνια. 

5) Επαναφέρει το ΛΑΦΚΑ, δηλαδή την εσωτερική αναδιανοµή εισοδήµατος µεταξύ 
των συνταξιούχων, η οποία σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες περικοπές, οδηγεί σε ένα 
ακόµη πιο φτωχό σύστηµα για τους ήδη συνταξιούχους αλλά και για τις επερχόµενες 
γενιές. 

6) Αφήνει δεκάδες σκόπιµες ασάφειες και εξουσιοδοτικές διατάξεις, για να 
ρυθµιστούν τεράστιας σηµασίας και σπουδαιότητας θέµατα µε Υπουργικές αποφάσεις, 
µε σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω επώδυνων αλλαγών. 

7) Εξισώνει το όριο ηλικίας των γυναικών στο δηµόσιο από 5 σε 15 χρόνια. 
(Υλοποίηση της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου που εξισώνει τα όρια ανδρών – 
γυναικών µε αποτέλεσµα την αύξηση του ορίου ηλικίας των µητέρων από 5 σε 15 
χρόνια.) 
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8) Προωθεί ρυθµίσεις για περαιτέρω υποβάθµιση της επικουρικής ασφάλισης και 
δεν αντιµετωπίζει τα οξυµένα προβλήµατα που υπάρχουν σ’ αυτά όπως το Ταµείο 
Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων κ.λπ. 

Οι εργαζόµενοι, οι Συνταξιούχοι, οι άνεργοι αρνούνται να πληρώσουν για ακόµα 
µια φορά τα εγκληµατικά πολιτικά και ασφαλιστικά λάθη των κυβερνήσεων, µε 
µειώσεις των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων και παροχών. 
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ και απορρίπτουν τη λογική ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για τη σωτηρία του 
ασφαλιστικού συστήµατος, ότι δεν µπορεί να διασφαλισθεί το µέλλον των ΝΕΩΝ που 
αναγκάζονται να δουλεύουν ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ. ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ στις 
παράλογες αντεργατικές, και αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις της Κυβέρνησης και των 
«Τοκογλύφων» δανειστών. 

 Λύση ΥΠΑΡΧΕΙ το θέµα είναι αν ΥΠΑΡΧΕΙ πολιτική βούληση. Εδώ και χρόνια 
τα συνδικάτα έχουν καταθέσει ολοκληρωµένη, τεκµηριωµένη και ρεαλιστική πρόταση, 
που σέβεται και ενισχύει τα δικαιώµατα των ασφαλισµένων ενώ ταυτόχρονα 
εξασφαλίζει την οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος.  Το θέµα είναι ότι αυτή 
έρχεται σε αντίθεση, µε τις Νεοφιλελεύθερες συνταγές που έχουν κυρίαρχο στόχο, την 
ακύρωση κάθε κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, γιατί αυτές το αντιµετωπίζουν 
αποκλειστικά ως οικονοµικό πρόβληµα, αγνοώντας προκλητικά τον άνθρωπο και τις 
ανάγκες του!  Προτάσεις ΕΝΙΑΙΕΣ και ∆ΙΚΑΙΕΣ µε εξίσωση παροχών προς τα πάνω για 
όλες τις κοινωνικές οµάδες και όλες τις κατηγορίες, που δεν θα διαχωρίζουν τους 
ασφαλισµένους σε «καλούς» και «κακούς» σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας 
πολίτες! 

Το πρόβληµα του ασφαλιστικού συστήµατος στη χώρα µας είναι πρόβληµα 
ΠΟΡΩΝ – ΕΣΟ∆ΩΝ και ΟΧΙ ΠΑΡΟΧΩΝ γι’ αυτό: 

Καµία ΛΥΣΗ δεν είναι βιώσιµη, σοβαρή και αποδεκτή αν δεν 
αντιµετωπίζει το πρόβληµα των πόρων – εσόδων όπως: 

1) Την εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή, τη µαύρη και ανασφάλιστη 
εργασία, που αποτελούν διαχρονικά το κυρίαρχο πρόβληµα εσόδων. 

Τρόποι και «εργαλεία» να αντιµετωπισθεί υπάρχουν πολλοί και έχουν εφαρµοσθεί 
αποτελεσµατικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε θεαµατικά αποτελέσµατα. 

2) Την είσπραξη των βεβαιωµένων και καταλογισθέντων ασφαλιστικών οφειλών 
χρεών σε µεγάλους και ισχυρούς εργοδότες και επιχειρηµατίες. (Για αρκετούς 
υπάρχουν και αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες κατά περίεργο τρόπο δεν 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ! 

Επιτέλους να δοθεί στη ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ο κατάλογος των οφειλετών του  ΙΚΑ – 
ΕΤΑΜ τουλάχιστον για ποσά άνω των 50.000 Ευρώ. 

3) Τα «κόλπα» των εικονικών πτωχεύσεων µεταβιβάσεων και τις προσχεδιασµένες 
εισφορο-αποφυγές των ιδιωτών που κατά τα άλλα οι ίδιοι γίνονται πλουσιότεροι, µέσω 
εξωχώριων εταιρειών και µεταβίβασης των περιουσιακών τους στοιχείων σε τρίτους. 
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4) Τη λεηλασία των Ασφαλιστικών Ταµείων απ’ τις ανεξέλεγκτες δαπάνες Υγείας 
( φαρµάκων, έξω-νοσοκοµειακών υπηρεσιών, προσθετικών υλικών κλπ. ) που έχουν 
γίνει η µεγαλύτερη πληγή σπατάλης. 

5) Την αποτελεσµατική αξιοποίηση των αποθεµατικών και της ακίνητης περιουσίας 
των Ασφαλιστικών Ταµείων, που απαξιώνετε ανεκµετάλλευτη. 

6) Τη συνεπή καταβολή των υποχρεώσεων του Κράτους προς τον κλάδο σύνταξης 
και υγείας των Ταµείων, τα χρέη του οποίου έχουν ξεπεράσει τα 8 ∆ΙΣ €. 

7) Την άντληση πρόσθετων πόρων από χρηµατιστηριακές δραστηριότητες, την 
κίνηση κεφαλαίων, τα τυχερά παιχνίδια, την εκποίηση δηµόσιας περιουσίας κλπ. 

8) Την ίδρυση ειδικής Τράπεζας Ασφαλιστικών Ταµείων για την αξιοποίηση των 
αποθεµατικών, των διαθέσιµων, των συνταξιοδοτικών λογαριασµών και πράξεων. 

 

Η ΓΣΕΕ, η Α∆Ε∆Υ και η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ: 

 

 ∆ΗΜΟΣΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΙΣΧΥΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ που θα ενισχύει την 
κοινωνική συνοχή, τους οικονοµικά αδύνατους, τους απλούς ανθρώπους του µόχθου. 

 

 

ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και οι ΑΝΑΓΚΕΣ του 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Η Απεργιακή Συγκέντρωση ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ 
 


