
 

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2020 

 

ΝΝΑΑ  ΜΜΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΕΕΙΙ  ΣΣΟΟ  ΝΝΕΕΟΟ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΟΟ  ΑΑΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΙΙΚΚΟΟ  

ΑΑΠΠΑΑΝΝΣΣΑΑΜΜΕΕ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  2244ΩΩΡΡΗΗ  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑ    
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΡΙΒΑΛΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 300 ΕΥΩ, ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ  

ΜΕΧΙ ΤΑ ΒΑΘΙΑ ΓΕΑΜΑΤΑ, ΝΑ ΡΛΗΩΝΟΥΜΕ ΑΚΙΒΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΤΑ ΦΑΜΑΚΑ. 
 

ΠΠΑΑΛΛΕΕΤΤΟΟΤΤΜΜΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΛΛΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΕΕΙΙ  ΠΠΟΟΤΤ  ΘΘΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΦΦΑΑΛΛΙΙΖΖΟΟΤΤΝΝ  ΣΣΑΑΘΘΕΕΡΡΗΗ  ΔΔΟΟΤΤΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΣΣΑΑ  ,, 
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΡΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΡΕΡΗ ΓΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΟΝΗ ΙΑΤΟΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΡΕΙΘΑΛΨΗ!  

 

Η κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ ετοιμάηει  νζο χτφπθμα ςτθ κοινωνικι αςφάλιςθ ,ςε ςυνζχεια του νόμου 

«λαιμθτόμου» τθσ κυβζρνθςθσ ΣΥΙΖΑ. Θζλουν να βάλουν οριςτικι ταφόπλακα ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ, 

να τθν μετατρζψουν ςε ατομικι υπόκεςθ του κάκε εργαηόμενου, ςε πεδίο νέων αγορών για τους 

επιχειρηματικοφς ομίλους. Να καταργιςουν μια για πάντα τθν προςωπικι διαφορά και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ.  Να μετατρζψουν ςε ακριβό εμπόρευμα τθν υγειονομικι περίκαλψθ  και  τθν Ρρόνοια. 

Αυτοί που ςιμερα εμφανίηονται ωσ «ςωτιρεσ»  του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ είναι αυτοί που όλα τα 

προθγοφμενα χρόνια καταλιςτεψαν τα αςφαλιςτικά μασ ταμεία, που ζπαιξαν ςτο χρθματιςτιριο τα 

λεφτά μασ, που ανζβαςαν τα όρια θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ, που πζταξαν ζξω από τα βαρζα ανκυγιεινά 

επαγγζλματα καμαριζρεσ, μάγειρεσ κ.λπ. Πλοι αυτοί που ευκφνονται για το τςεκοφρωμα (40%) και τθν 

κατάργθςθ τθσ 20ετίασ ςτο ΕΦΑΡΑΞ των ξενοδοχοχπαλλιλων. 

Το νζο αςφαλιςτικό νομοςχζδιο κα προβλζπει μόνο το τι κα μασ παίρνουν , ποιεσ κα είναι οι κρατιςεισ 

μασ. Τίποτα δε κα προβλζπει ςχετικά με τισ αποδοχζσ μασ, τθ κάλυψθ των αναγκϊν μασ ςε Υγεία Ρρόνοια. 

Η μόνθ εγγφθςθ κα είναι μια ςφνταξθ τθσ πείνασ κάτω από 400 ευρϊ.  Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ μασ 

ειςφορζσ κα μετατρζπονται ςε επενδυτικό κεφάλαιο των μεγάλων αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν , που κα 

τηογάρουν τα λεφτά μασ ςτο χρθματιςτιριο.   Η αςφάλιςθ άρα και θ ηωι μασ, κα εξαρτϊνται από τον 

ανταγωνιςμό μεταξφ τουσ, από τα κζρδθ αλλά και τθν χαςοφρα τουσ και από τθν λεγόμενθ 

«δθμοςιονομικι ςτακερότθτα». 

 Σε αυτό αποςκοποφν και οι προτάςεισ για επαγγελματικά ταμεία , ϊςτε να γίνουμε εμείσ «επενδυτζσ». 

Είναι προτάςεισ που τισ υιοκετοφν οι εργοδοτικζσ πλειοψθφίεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ ΓΣΕΕ και ςτθν 

Ομοςπονδία Επιςιτιςμοφ – Τουριςμοφ ωσ ακλόνθτοι υποςτθρικτζσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των αφεντικϊν. Συμφωνοφν να μετατραπεί θ κοινωνικι αςφάλιςθ ςε ατομικι 

υπόκεςθ, να μπει ακόμα πιο βακιά «ςτο πεδίο τθσ αγοράσ».  

Σθν ϊρα που πάνω από το 50% των προςλιψεων  ςτον κλάδο είναι με θμιαπαςχόλθςθ, εποχικοί, με 
ςυμβάςεισ εκ περιτροπισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, είναι βζβαιο ότι οι εργαηόμενοι ςτο επιςιτιςμό 
και τον τουριςμό, όπωσ και οι οικογζνειζσ μασ, δεν κα μποροφμε να κατοχυρϊςουμε οφτε τα βαςικά 
δικαιϊματα ςτθν Τγεία, τθν περίκαλψθ, τθν ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ, ςτθν προςταςία τθσ 
μθτρότθτασ . Αντί για ςφνταξθ κα παίρνουμε επιδόματα φτωχοκομείου.  

  

Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ μασ είναι απόλυτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν δουλειά μασ  και τον μιςκό μασ. 

Εξαρτϊνται με το αν κα ζχουμε δουλειά, αν κα είναι ςτακερι ι με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου, εκ 

περιτροπισ και διαλείπουςα. Αν κα είναι για όλο το χρόνο ι για λίγουσ μινεσ .  Ξζρουμε καλά ότι όςο κα 

αςπρίηουν τα μαλλιά μασ, όςο κα βγαίνει ςτθν επιφάνεια οι ςοβαρζσ επαγγελματικζσ αςκζνειεσ, του 



μάγειρα, τθσ καμαριζρασ, του ςερβιτόρου, τθσ λάντηασ , τόςο κα γινόμαςτε ανεπικφμθτοι για τθ 

τουριςτικι βιομθχανία, κανζνασ δε κα μασ παίρνει τότε για δουλειά. Το ίδιο κα γίνεται και με τισ ζγκυεσ 

γυναίκεσ. Ποιοσ λοιπόν κα πλθρϊνει τότε τθν αςφάλιςθ μασ; Ποιοσ μάγειρασ , ποια καμαριζρα, ποιοσ 

ςερβιτόροσ, ποιοσ διανομζασ κα καταφζρουν να δουλεφουν 33 ςυνεχόμενα χρόνια, ι μζχρι τα 67; 

Μασ πετάνε το «τυράκι» για να μποφμε μζςα ςτθ «φάκα» λζγοντασ ότι κα αυξθκοφν οι μιςκοί μασ , μζςω 

τθσ μείωςθσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. Το αντίκετο κα γίνει. Οι μιςκοί μασ κα μειωκοφν, κακϊσ οι 

αςφαλιςτικζσ μασ ειςφορζσ είναι κομμάτι του μιςκοφ μασ, των αποδοχϊν από τθ ςκλθρι δουλειά μασ.  

Τισ αρνθτικζσ  ςυνζπειεσ τθσ ατομικισ αςφάλιςθσ και τθσ κατάργθςθσ του κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ 

αςφάλιςθσ, τισ ηουν εκατομμφρια αςφαλιςμζνοι και αναςφάλιςτοι ςε όλο τον κόςμο. Η χρεωκοπία 

μεγάλων αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν και ςτθ χϊρα μασ είχε ωσ αποτζλεςμα χιλιάδεσ εργαηόμενοι να χάςουν 

τεράςτια ποςά που είχαν κατακζςει για τθν αςφάλιςθ και τθν ςφνταξι τουσ. Η μετατροπι του 

αςφαλίςμζνου ςε «επενδυτι» δεν είναι ελευκερία.  

Η κατάργθςθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ μασ αφορά όλουσ! Είναι αιτία πολζμου!!! 

Δεν μποροφμε να δεχτοφμε ότι κα περάςει «ωσ ζνα ακόμθ χτφπθμα» ςτα δικά μασ δικαιϊματα και 

ανάγκεσ. Με τθ ςυμμετοχι όλων μποροφμε να τα καταφζρουμε. Μποροφμε να αποτρζψουμε τθν ψιφιςθ 

και εφαρμογι όλων των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων. Είναι ϊρα να διεκδικιςουμε αυτα που μασ ανικουν , 

δυναμικά , μαηικά , αποφαςιςτικά, με 24 ωρθ απεργία . Σε ςυντονιςμό με τισ ςυνταξιουχικζσ 

οργανϊςεισ , με τα ςυνδικάτα από όλουσ τουσ κλάδουσ, ςε κοινι δραςθ με τουσ φτωχοφσ αγρότεσ και 

τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ.  

 Αγϊνασ μαηικόσ, οργανωμζνοσ, μζςα ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ, για τθν κατάργθςθ όλων των 
αντιαςφαλιςτικϊν νόμων των κυβερνιςεων και των τριϊν μνθμονίων των ΝΔ, ΡΑΣΟΚ, ΣΥΙΖΑ. 

 Να πλθρϊςουν το κράτοσ και επιχειρθματικοί όμιλοι. Καμία μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, 
του μιςκοφ του εργαηόμενου που πθγαίνει για τθ ςφνταξθ και τθν Υγεία και απαλλαγι τθσ 
μεγαλοεργοδοςίασ. 

 Αυξιςεισ  τϊρα  ςτουσ μιςκοφσ, ςτισ ςυντάξεισ, ςτισ κοινωνικζσ παροχζσ, ςτισ δθμόςιεσ και δωρεάν 
υπθρεςίεσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ. 

 Να επανζλκουν οι ειδικότθτεσ του Μάγειρα και τθσ καμαριζρασ , του Βοθκοφ Σερβιτόρου ςτα 
Βαρζα Ανκυγιεινά Επαγγζλματα.  

 Να ενταχτεί θ ειδικότθτα του διανομζα ςτα ΒΑΕ.   

 Επαναφορά τθσ 20ετίασ ςτο Εφάπαξ.  Οι Επικουρικζσ ςυντάξεισ να αποδίδονται ανεξάρτθτα από 
τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ τθσ κφριασ ςφνταξθσ.  Άμεςθ πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτον 
ΕΦΚΑ. 

 Ο χρόνοσ ανεργίασ για τουσ εποχικοφσ εργαηόμενουσ και τουσ εργαηόμενουσ με οριςμζνου χρόνου 
ςυμβάςεισ να αναγνωρίηεται για ωσ ςυντάξιμοσ.  

 Για να επιςτραφοφν όλα τα κλεμμζνα - κουρεμζνα αποκεματικά των Ταμείων με  
ανακεφαλαιοποίθςθ τουσ. 

 Ρλιρθσ αποκατάςταςθ όλων των περικοπϊν,  μαηί και τθσ 13θσ και 14θσ ςφνταξθσ. 

 Αυξιςεισ ςτισ ςυντάξεισ που κα εξαςφαλίηουν αξιοπρζπεια ςτα γθρατειά, ςτθ βάςθ των 
ςφγχρονων αναγκϊν τθσ εργατικισ - λαϊκισ οικογζνειασ και όχι με ςυνκικεσ του προθγοφμενου 
αιϊνα, δουλειάσ ςε άκλιεσ ςυνκικεσ ωσ τα βακιά γεράματα. Κατϊτερθ κφρια ςφνταξθ 600 ευρϊ, 
κατϊτεροσ μιςκόσ 751 ευρϊ. 

 
Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 


