
Ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, καθορισμένων παρο-
χών, αλληλέγγυο, αναδιανεμητικό και καθολικό, με συντάξεις αξιοπρέπειας  
στα 35 χρόνια ασφάλισης στην ηλικία των 60 ετών, κατώτερη σύνταξη στα 20 
ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη σε ηλικία 65 ετών. 

Γνωρίζουμε ότι για τα παραπάνω θα συναντήσουμε τη λυσσαλέα αντί-
δραση των δανειστών, του μεγάλου κεφαλαίου, της νεοφιλελεύθερης Ευρω-
ζώνης. 

Ανάμεσα, όμως, στον αργό μνημονιακό θάνατο της κοινωνικής ασφά-
λισης, 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 συνε-
χή λιτότητα, προτιμούμε το δεύτερο. 

Σας καλούμε να αγωνιστούμε για να σταματήσουμε την κα-
ταστροφή, για ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

2012 14,47 δις €

2014 11,10 δις €

ΜΕΙΩΣΗ 3,37 δις €

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΟΥΣ 2015

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 13,1 δις €
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΕΟΣ 25,2 δις €

ΑΠΩΛΕΙΕΣ PSI 13,4 δις €

Τώρα Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Κατώτερη σύνταξη 486 € 338 €

ΟΓΑ 360 € από 140 €
Νεοεισερχόμενοι άνω των 67 ετών 486 € 392 €

Ανασφάλιστοι υπερήλικες 360 € 0 €
ΕΚΑΣ-300.000 συνταξιούχοι 193 € (μέσος όρος) 0 €

Δημ.Υπάλληλοι (ΜΤΠΥ) 180 € (μέσος όρος) 90 € (μέσος όρος)

Τώρα Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ 1000 € 2500 €

ETAA 4000 € 6000 €

Για να μην μας κλέβουν το μέλλον, αγωνιζόμαστε  ΤΩΡΑ.



 Η προωθούμενη από την κυβέρνηση και τους δανειστές κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλι-
σης και των συντάξεων  αφορά όλους και όλες: 

Τους ήδη συνταξιούχους, γιατί τους μειώνουν τις κύριες συντάξεις με τις αυξημένες κρα-
τήσεις για υγειονομική περίθαλψη κατά 2% και το νέο τρόπο επανυπολογισμού τους, τους 
εξαερώνουν τις επικουρικές συντάξεις με τις κρατήσεις 6% για υγειονομική περίθαλψη 
και την απαγόρευση χρηματοδότησης των επικουρικών ταμείων από το Ασφαλιστικό Κε-
φάλαιο Αλληλεγγύης γενεών (ΑΚΑΓΕ), καταργούν σταδιακά το ΕΚΑΣ για 300.000 χαμηλο-
συνταξιούχους.
Τους μελλοντικά συνταξιούχους, γιατί τους μειώνουν τις κύριες και τις κατώτερες συντά-
ξεις, τους καταργούν τις επικουρικές με τη συγχώνευσή τους με τις κύριες ή με την ρήτρα 
μηδενικού ελλείμματος και τους αυξάνουν από 6 μήνες έως 17 χρόνια τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης, ανατρέποντας τον προγραμματισμό της ζωής τους.
Τους νέους, που με τα αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τη μακροχρόνια ανεργία, 
την απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία,  αλλά και τις αυξημένες εισφορές, εγκαταλείπουν 
την προσδοκία ότι θα έχουν υγειονομική περίθαλψη και ότι θα πάρουν κάποτε σύνταξη.
Τους ανέργους, γιατί με την παραμονή των ήδη εργαζομένων στην εργασία για περισσότε-
ρα χρόνια τους βάζουν περισσότερα εμπόδια να βρουν εργασία.
Τους αγρότες, γιατί σχεδόν τριπλασιάζουν τις εισφορές τους στον ΟΓΑ και τους μειώνουν 
δραστικά την σύνταξη.
Τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, γιατί τους μειώνουν τη σύνταξη, τους 
αυξάνουν τις ασφαλιστικές εισφορές και καταργούν σε όσους από αυτούς έχουν οφειλές 
στα ασφαλιστικά ταμεία το δικαίωμα να πάρουν σύνταξη. 
Τις εργαζόμενες μητέρες, γιατί τους καταργούν θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα 
και μειώνουν κατά 10% επιπλέον τις συντάξεις τους για κάθε χρόνο πρόωρης συνταξιοδό-
τησής τους. 

	Οι συντάξεις μειώθηκαν μέχρι και 50% από τις μνημονιακές κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑ-
ΣΟΚ. 

	Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων καταληστεύθηκαν  διαχρονικά από τα 
μηδενικά επιτόκια των τραπεζών, από το χρηματιστήριο, τα δομημένα ομόλογα, και το 
κούρεμα των ομολόγων τους για να γλυτώσουν τις γαλλογερμανικές τράπεζες.

• Αλλά και διαδοχικοί  νόμοι  τις τελευταίες δεκαετίες, πριν τα μνημόνια, στο όνομα της 

«βιωσιμότητας» της κοινωνικής ασφάλισης μείωναν συντάξεις,  αύξαναν τα όρια  
ηλικίας συνταξιοδότησης και τις ασφαλιστικές εισφορές. 

 Όλα  είναι  ένα καταστροφικό σήριαλ χωρίς τέλος.

Όσο, όμως, περισσότερες περικοπές έκαναν στις συντάξεις, τόσο το ασφαλιστικό 
σύστημα πήγαινε χειρότερα, γιατί οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας αφαιρούσαν πό-
ρους.

Σήμερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  παίρνει  την σκυτάλη  της αντιασφαλιστικής  
επίθεσης.

Η κυβέρνηση και οι δανειστές δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του ασφα-
λιστικού, ούτε για τη νέα γενιά.

Με τις περικοπές συντάξεων και τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης γι’ αυ-
τές 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, επα-
χθούς και άδικου δημοσίου χρέους.

Με την μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 4% έως τώρα επιδιώκουν να 
αυξήσουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Ένας φαύλος κύκλος που δεν κλείνει ποτέ!

  Οι κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν αφαιρέσει δεκάδες δις ευρώ 
από τις συντάξεις και την κοινωνική ασφάλιση, υπονομεύοντας τα οικονομικά της και δι-
καιολογώντας έτσι νέα αντιασφαλιστικά μέτρα. 

Ενώ δεν προωθούν κανένα  ουσιαστικό μέτρο για την ανεργία, τη μαύρη, την 
ανασφάλιστη, την απλήρωτη εργασία, τους χαμηλούς μισθούς και εισοδήματα,  που  εξα-
ϋλώνουν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, την ίδια στιγμή  μειώνουν τα θεσμοθετη-
μένα έσοδά τους.

Από τον Σπράο και τον Γιαννίτση στους νέους σοφούς - Προκρούστες.

Τώρα προχωρούν ένα βήμα παραπάνω. Επιδιώκουν να μεταφέρουν όλη την ευθύνη 
στον ασφαλισμένο, αλλάζοντας τον χαραχτήρα του ασφαλιστικού συστήματος:
	Από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. 
	Από  δημόσιο σε ιδιωτικό.
	Από αλληλέγγυο σε άθροισμα ατομικών κουμπαράδων.
	Από καθολικό σ’ ένα σύστημα, που ουσιαστικά αποκλείει τους νέους και τους 

ανέργους.
	Από ένα σύστημα, που δίνει χαμηλές συντάξεις, σε συνταξιοδοτικό  φτωχοκομείο.

	Την ακύρωση των μνημονίων, τη διακοπή αποπληρωμής και τη διαγραφή του με-
γαλύτερου μέρους του δημόσιου χρέους.

	Την ανάπτυξη σε όφελος των ανθρώπων της δουλειάς και όχι  των δυνάμεων του 
κέρδους. 

	Τη γενναία αναδιανομή εισοδημάτων, αυξήσεις μισθών - συντάξεων, φορολογική 
δικαιοσύνη, δημιουργία θέσεων εργασίας και αντιμετώπιση της ανεργίας

Απαιτεί την συμμετοχή όλων μας σε μια αγωνιστική  πορεία ανατροπής των αντιλαϊ-
κών – νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που εφαρμόζει η κυβέρνηση μετά τη ραγδαία πολιτική 
μετάλλαξή της.

Η κοινωνική ασφάλιση θα σωθεί, εφόσον διασφαλιστούν και αυξηθούν τα θεσμο-
θετημένα έσοδά της:

	ΕΑΝ χτυπηθεί η εισφοροδιαφυγή, που  μπορεί να της αποδώσει μέχρι 8  δις ευρώ 
πρόσθετους πόρους  ετησίως.

	ΕΑΝ μειωθεί η ανεργία. Για κάθε 100.000 νέες θέσεις εργασίας προστίθενται στην 
κοινωνική ασφάλιση 660 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αν δεν υπήρχαν 1,4 εκα-
τομμύρια άνεργοι 8 δις ευρώ ετησίως.

	ΕΑΝ αποκατασταθούν οι μισθοί,  που μπορούν να  την τροφοδοτήσουν με εκατο-
ντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

	ΕΑΝ  υπάρχουν κίνητρα για τον ασφαλισμένο και πιο αυστηρές ποινές για τους 
εργοδότες, που εισφοροδιαφεύγουν και εισφοροκλέπτουν. 

	ΕΑΝ αυξηθεί η κρατική χρηματοδότησή της σύμφωνα με τις ανάγκες της. 
	ΕΑΝ αποκατασταθεί με συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους, που θα προέλθουν 

από την φορολόγηση των μεγάλων κερδών και του μεγάλου πλούτου, η διαχρονική 
λεηλασία των αποθεματικών της από τις κυβερνήσεις και την εργοδοσία. 

 Πληρώνουμε πιο πολλά για περισσότερα χρόνια 
για όλο και μικρότερες συντάξεις.

Υπάρχει άλλη λύση; 
Ναι, υπάρχει αλλά, προϋποθέτει:


