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Τν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΔΦΚΑ (πξψελ ΙΚΑ) αληηκεησπίδεη ηελ 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εξγαηηθήο ιατθήο 

νηθνγέλεηαο. Δίλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ραξίζηεθε, αληίζεηα 

ήηαλ απνηέιεζκα πνιχρξνλσλ, αηκαηεξψλ ζπγθξνχζεσλ ζ’ φινλ ηνλ θφζκν κε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ην 

κεγάιν θεθάιαην θάζε ρψξαο. 

Γηα ηα κνλνπψιηα ε αζθάιηζε απνηειεί παξάγνληα θεξδνθνξίαο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο 

κείσζεο ηνπ «κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο» φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη 

γηγάλησζεο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζην ζπληαμηνδνηηθφ, ηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα. Γηα ηελ 

θπβέξλεζε θαη ηα άιια αζηηθά θφκκαηα ην «πξφβιεκα» είλαη νηθνλνκνηερληθφ-ινγηζηηθφ, αθνχ δελ 

παίξλνπλ σο βάζε ηηο ιατθέο αλάγθεο αιιά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ εξγνδνηψλ. Γη’ απηφ ςάρλνπλ ηε «ιχζε» ζηνπο αξηζκνχο θαη ζηέθνληαη ζε θξηηήξηα φπσο ηα 

ειιείκαηα ησλ ηακείσλ, ε θαθνδηαρείξηζε, ε ζρέζε αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, ε ζπκκεηνρή 

ΤΟΥ θξάηνπο, νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ηα φξηα ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο.  

Γηα εκάο ην πξφβιεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη πνιηηηθφ, αθεηεξηαθά ηαμηθφ, γη’ απηφ θαη 

ην εληάζζνπκε ζηελ ζπλνιηθή καο πξφηαζε γηα έλα δηαθνξεηηθφ δξφκν αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ν εξγαδφκελνο είλαη ν παξαγσγφο ηνπ πινχηνπ, άξα 

πξέπεη λα είλαη θαη ν κνλαδηθφο απνδέθηεο ηνπ. Απηφ απαηηεί αληηπαξάζεζε – ξήμε κε ην κεγάιν 

θεθάιαην θαη ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη επηδηψμεηο ηνπ. 

Τν αζθαιηζηηθφ, φπσο θαη ην εηζφδεκα, ν ρξφλνο εξγαζίαο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη πιεπξέο 

ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο πνπ νμχλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ην μεδνχκηζκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 

ησλ ππφινηπσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Φαξαθηεξηζηηθή γη’ απηφ είλαη εμάιινπ ε έθζεζε πνπ εγθξίζεθε 

πξφζθαηα κε κεγάιε πιεηνςεθία απφ ην επξσθνηλνβνχιην κε ζέκα «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ». 

Απέλαληη ζε φια απηά θαινχκε εξγαδφκελνπο, απηναπαζρνινχκελνπο, ιατθά ζηξψκαηα κέζα 

απφ έλα καδηθφ – ηαμηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ιατθφ θίλεκα (ζπλδηθάηα, ιατθνί θνξείο γεηηνληάο θιπ) κε 

πιαίζην πάιεο γηα : 

 

 Απνθαηάζηαζε απσιεηψλ ζπληάμεσλ θαη άιισλ παξνρψλ αζθάιηζεο – πγείαο – πξφλνηαο 
ζηα επίπεδα ηνπ 2009 κε θαηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ – κλεκνλίσλ 
θαη εθαξκνζηηθψλ λφκσλ απφ ην 1990 κέρξη θαη ζήκεξα. 

 Δπαλαθνξά 13εο θαη 14εο ζχληαμεο γηα φια ηα ηακεία. 
 Δπαλαθνξά ΔΚΑΣ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. 
 Άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ απφ ηηο πεξηθνπέο επηδνκάησλ θαη ζπληάμεσλ ζε 

εηδηθέο νκάδεο, φπσο αλαπεξίαο, ρεξείαο. Να κελ πεξάζεη ε λέα ζθαγή ζηα πξνλνηαθά 
επηδφκαηα πνπ έρνπλ απνκείλεη. 

 Καηάξγεζε ηεο ξήηξαο κεδεληθνχ ειιείκαηνο γηα επηθνπξηθή ζχληαμε θαη εθάπαμ. 

 Καηάξγεζε ξπζκίζεσλ κεηαηξνπήο ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ ζε ΝΠΙΓ θαη επαγγεικαηηθά 
ηακεία. 

 Καηψηεξε θχξηα ζχληαμε ζηα  600 € ( 80% θαηψηαηνπ κηζζνχ ηεο ΔΓΣΣΔ ησλ 751 €) 
θαηψηαηε επηθνπξηθή ζχληαμε επηθνπξηθή ζηα 5 εκεξνκίζζηα ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 

 Υπνινγηζκφο ζχληαμεο ζην 80% ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ 
αζθάιηζεο ή ηνπ θαιχηεξνπ ρξφλνπ ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο. 



 Καηάξγεζε ηεο πξνυπφζεζεο ησλ 100 ελζήκσλ αλά έηνο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα γηα 
κεησκέλε ζχληαμε θαη επαλαθνξά ηεο κείσζεο ζην 4,5% γηα θάζε ρξφλν. 

 Θεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο κε 4050 εκέξεο αζθάιηζεο. Τα φξηα ειηθίαο λα 
κελ μεπεξλνχλ ηα 60 ρξφληα γηα άλδξεο θαη 55 γηα γπλαίθεο θαη 55 θαη 50 αληίζηνηρα γηα 
εξγαδφκελνπο ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά  

 Να επαλέιζνπλ ζηα Βαξέα - Αλζπγηεηλά ηα επαγγέικαηα πνπ απνραξαθηεξίζζεθαλ 
(εθηφο φζσλ έρνπλ εθιείςεη). Να δηεπξπλζεί ν ζεζκφο ησλ ΒΑΔ. 

 30 ρξφληα ή 9000 εκέξεο αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο θαη ν αζθαιηζκέλνο κε αλάπεξν 
παηδί ή ζχδπγν κε 6000 εκέξεο ρσξίο φξην ειηθίαο. 

 Καηάξγεζε εηζθνξψλ Αζθαιηζκέλσλ ζηνλ θιάδν πγείαο. Η πεξίζαιςε θαη φιεο νη 
παξνρέο ησλ ηακείσλ λα πεξάζνπλ ζηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο κε ρξεκαηνδφηεζε 100%. 
Πιήξεο – δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε φινπο ηνπο άλεξγνπο θαη ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 Καηάξγεζε ζπκκεηνρήο ζηα θάξκαθα αλέξγσλ – αηφκσλ κε αλαπεξία – φζσλ 
ιακβάλνπλ θαηψηαην κηζζφ ή ζχληαμε θαη φζσλ πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα. 

 Καηάξγεζε πξνυπφζεζεο γηα παξνρέο ζε ρξήκα – είδνο ησλ 100 ελζήκσλ (80 γηα 
νηθνδφκνπο). Να ζθξαγηζζνχλ ηψξα ηα βηβιηάξηα αζζελείαο ησλ αλαζθάιηζησλ ΑΜΔΑ 
θαη ρξφληα παζρφλησλ. 

 Κάιπςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ ηαηξηθψλ – εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ απ’ ην θξάηνο. 
 Πξνζηαζία ηεο πγείαο – αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο κέζα απφ θξαηηθφ ζψκα 

γηαηξψλ εξγαζίαο θαη ηερληθψλ αζθαιείαο. 
  Η ελίζρπζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο λα βαξχλεη ην θξάηνο θαη 

εξγνδνζία, ηδηαίηεξα ην κεγάιν θεθάιαην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε θνξνινγίαο θαη 
θαηάξγεζε θνξναπαιιαγψλ θαη άιισλ πξνλνκίσλ γηα ην κεγάιν θεθάιαην. 

 Πιήξεο, επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ΔΟΠΥΥ, αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, δεκφζησλ 
λνζνθνκείσλ, θέληξσλ πγείαο, ηδξπκάησλ πξφλνηαο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 
πιήξεο εγγχεζε φισλ ησλ ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ απφ ην θξάηνο. Καηάξγεζε ηεο 
ηδησηηθήο θαη θξαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Κάιπςε κε επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη εξγνδνζίαο ησλ απσιεηψλ ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ 
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ θνχξεκα (13 δηο) θαη θάιπςε ηεο απψιεηαο ησλ 
απνζεκαηηθψλ απφ ην 1950 κέρξη ζήκεξα. Καηάξγεζε θάζε δηάηαμεο γηα ηδνγάξηζκα 
απνζεκαηηθψλ ζε κεηνρέο θαη άιια ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα. 

 Καηάξγεζε Ν.4093/12 θαη Ν.4254/14 γηα κείσζε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ζηηο ΓΔΚΟ. 
 Να ζηακαηήζεη ην αίζρνο ζηηο θαζπζηεξήζεηο έθδνζεο θαη απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ. Να 

ππάξρεη άκεζε έθδνζε πξνζσξηλήο ζχληαμεο κέρξη λα εγθξηζεί ε ηειηθή. 

 Ννκηκνπνίεζε θαη έληαμε κεηαλαζηψλ ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη θαηαπνιέκεζε 
εηζθνξνδηαθπγήο θαη αδήισηεο εξγαζίαο. 

 Πιήξεο αζθαιηζηηθή - ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο, αζζέλεηαο, ινρείαο 
θαη ζηξαηησηηθήο ζεηείαο (ζπληάμηκε ρσξίο εμαγνξά). 

 Άκεζεο πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ζηνπο ειεγθηηθνχο 
κεραληζκνχο. Καηάξγεζε θηλεηηθφηεηαο. 
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