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ΟΛΟΙ KAI ΟΛΕΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016   

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ  ΜΗ  ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

Οι εργαζόµενοι στη Ναυτιλία και τον Τουρισµό συµµετέχουµε  µαζικά και αγωνιστικά στην 

µεγάλη  Γενική Απεργία στις 4/2/2016, για την υπεράσπιση της ∆ηµόσιας, Καθολικής 

Κοινωνικής Ασφάλισης και τη διάσωση των συντάξεών µας.  
 Το Νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό, δεν αποτελεί µια ακόµα επιµέρους 

παρέµβαση αλλά είναι η αρχή της µετατροπής του Συστήµατος της Κοινωνικής Ασφάλισης, από 

∆ηµόσια, Κοινωνική, Αναδιανεµητική και Αλληλέγγυα, σε ένα ιδιωτικοοικονοµικό και 

κεφαλαιοποιητικό σύστηµα Ασφάλισης. 

Πρόκειται για µια νοµοθετική παρέµβαση που µετατρέπει τις συντάξεις σε επιδόµατα φτώχειας 

και οδηγεί αναπότρεπτα τους εργαζόµενους στην ιδιωτική ασφάλιση και µόνο όσους έχουν και 

µπορούν να ενταχθούν σε αυτήν, διευρύνοντας ακόµα περισσότερο τις ταξικές ανισότητες.  

Οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και οι νέοι αντιστεκόµαστε στη δήθεν «Ασφαλιστική 

Μεταρρύθµιση», που κατεδαφίζει την αξιοπρεπή µας επιβίωσή και δεν  διασφαλίζει το δηµόσιο 

κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, τον αναδιανεµητικό της χαρακτήρα και την 

αλληλεγγύη των γενεών, χωρίς καµία περικοπή στις συντάξεις. 

Οι εργαζόµενοι και τα συνδικάτα, αγωνιζόµαστε και διεκδικούµε: 
(α)  Ένα δηµόσιο και καθολικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, αλληλέγγυο και 

αναδιανεµητικό, µε καθορισµένες παροχές το οποίο θα καταβάλει µε την εγγύηση του κράτος 

αξιοπρεπείς συντάξεις, (β) Την επαναφορά της 35ετίας και όριο ηλικίας τα 58 χρόνια και της 

37ετίας χωρίς όριο ηλικίας για την καταβολή πλήρους σύνταξης σε όλους τους ασφαλισµένους, σε 

παλιούς και νέους, σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία, µε βάση τον 

µέσο όρο της καλύτερης πενταετίας της τελευταίας δεκαετίας και µε το 80% αναπλήρωση. Οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα δεν χωρίζονται σε ηλικιακές κατηγορίες, επαγγελµατικούς κλάδους 

και χώρους εργασίας, (γ)  Τη διατήρηση του θεσµού των ΒΑΕ, (δ) Την άµεση χρηµατοδότηση του 

ασφαλιστικού συστήµατος από πρόσθετους κρατικούς και κοινωνικούς πόρους.  

Αγωνιζόµαστε για σταθερές θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και µε πλήρη δικαιώµατα και 

για ΣΣΕ καθολικά δεσµευτικές, ενάντια στην καταστροφική ανεργία και τη συνεχή ελαστικοποίηση 

των εργασιακών σχέσεων, που διαλύουν το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, πετσοκόβουν τις  

συντάξεις και απαγορεύουν στους εργαζόµενους να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους 

συνταξιοδότησης µε αξιοπρεπείς συντάξεις. 

 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ - ΩΡΑ 11.00 πµ 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΣΕΝΤ ΚΑΙ ΟΙΥΕ  

Ο∆ΟΣ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΩΡΑ 10.30 π.µ. 

 

Για το ∆.Σ. 

    Ο Πρόεδρος                                         Ο  Γεν. Γραµµατέας 

       

 

          Θάνος Βασιλόπουλος                                         Νίκος Τσάκωνας 

 

 


