
    ΔΗΜΟΙΟΤΠΑΛΛΗΛΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ   
 

ΔΤΝΑΜΕΙ ΣΟΤ   ΣΟ ΙΚΑ 
ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
Ψήθηζκα  πνπ ππεξςεθίζηεθε από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ζπιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ ΙΚΑ Θεζζαινλίθεο 
θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 18/3/2016 
 
Σπλάδειθνη 
Τν ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο γηα ην Αζθαιηζηηθό αθνξά θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ζην Γεκόζην 
Τνκέα, θαζώο πξνβιέπεηαη λα έξζεη θαη δεύηεξν ζρέδην πνπ ζα ξπζκίδεη κε «όκνην ηξόπν» ηα 
ηνπ Γεκνζίνπ. Τν ζρέδην επηθέξεη κεγάιεο κεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ε 
ζπγθπβέξλεζε είρε απμήζεη ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο κε ην ηξίην κλεκόλην.  
 
Τν λέν ζρέδην αιιάδεη πξνο ην ρεηξόηεξν ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο γηα όινπο ηνπο  
εξγαδόκελνπο θαη ζην Γεκόζην, ρσξίο θακηά δηάθξηζε ζε «παιηνύο» θαη «λένπο» αζθαιηζκέλνπο.  
Γηαηεξεί (θαη' αλαινγία ηνπ πξνεγνύκελνπ αληηαζθαιηζηηθνύ λόκνπ Λνβέξδνπ -Κνπηξνπκάλε, λ.  
3865/2010, πνπ αθνξνύζε ηνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο) ην «ζπάζηκν» ηεο ζύληαμεο ζε 
«εζληθή» θαη «αληαπνδνηηθή».  
Τώξα πνπ ε δηαπξαγκάηεπζε κπαίλεη ζηελ ηειεπηαία θάζε, κε ζηόρν ην ζρέδην - ιαηκεηόκνο γηα 
ην Αζθαιηζηηθό λα θηάζεη κέζα ζην κήλα ζηε Βνπιή, όλα μαπηςπούν όηι η απσική 
απαπάδεκηη ππόηαζη ηηρ κςβέπνηζηρ γίνεηαι ακόμα σειπόηεπη για ηα δικαιώμαηα 
αζθαλιζμένων και ζςνηαξιούσων. 
Σηελ θαηεύζπλζε απηή θαη ζε ζύγθξνπζε κε ηηο αληεξγαηηθέο θαη αληηιατθέο πνιηηηθέο παιεύνπκε 
γηα: 

 Απνθιεηζηηθά Γεκόζηα - θαζνιηθή - ππνρξεσηηθή θνηλσληθή Αζθάιηζε, ππεξάζπηζε θαη 
δηεύξπλζε ησλ αζθαιηζηηθώλ θαη ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ.  

 Κάιπςε, κε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε, ηνπ ζπλόινπ ησλ απσιεηώλ ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ    
αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. Αλαπιήξσζε όισλ ησλ επηπηώζεσλ ηνπ PSI κε επζύλε ηνπ 
θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο. Απόζπξζε ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ Τακείσλ από θάζε ινγήο 
"ηδόγν". Καηάξγεζε θάζε δηάηαμεο γηα ηδνγάξηζκα ησλ απνζεκαηηθώλ ζε κεηνρέο θαη άιια 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα 

 Δληαίν, Καζνιηθό, απνθιεηζηηθά Γεκόζην θαη Γσξεάλ ζύγρξνλν ζύζηεκα Υγείαο - 
Πξόλνηαο, Πξνιεπηηθήο θαη Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο γηα όινπο, πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη 
απνθιεηζηηθά από ην θξάηνο. 

 Άκεζε αλάθιεζε όισλ ησλ κεηώζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο θπξίεο θαη ηηο επηθνπξηθέο 
ζπληάμεηο ηα ηειεπηαία 2,5 ρξόληα. Δπαλαθνξά ηεο 13εο θαη 14εο ζύληαμεο γηα όια ηα 
ηακεία.  

 Να ζηακαηήζεη ην αίζρνο ζηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε θαη απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ. 

 Καλέλαο εξγαδόκελνο αλαζθάιηζηνο. Να θαηαξγεζνύλ νη απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ ησλ 
εξγαδόκελσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα. Σηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο 
εξγαηηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο, πιήξεο αλάιεςε ηεο επζύλεο από ην θξάηνο θαη ην 
κεγάιν θεθάιαην. Αύμεζε ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ. Άκεζε θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν Υγείαο. 

 Όρη ζηα ζθαγεία ησλ Κέληξσλ Δθηίκεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο Αλαπήξσλ. Αλεμάξηεηα  
από πνζνζηό αλαπεξίαο, πιήξε θάιπςε ζε θάξκαθα, πεξίζαιςε, ηερληθά βνεζήκαηα από  
ην θξάηνο θαη επίδνκα αλεξγίαο ζε όινπο άλεξγνπο αλάπεξνπο. 


