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Η κοινωνική ασφάλιση και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης κατέχουν κεντρική θέση στην ατέρμονη 

αντιπαράθεση κεφαλαίου – εργασίας, στην αέναη αντιπαράθεση μεταξύ των παραγωγών του πλούτου και 

εκείνων που τον ιδιοποιούνται. Αποτελούν εσωτερικό στοιχείο της πάλης για την αναπαραγωγή της 

εργατικής δύναμης, για την ανακατανομή του προϊόντος της εργασίας, και είναι ένδειξη του βαθμού 

εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Είναι δηλαδή ένα σημαντικό πεδίο της ταξικής 

πάλης. 

Στην πορεία της δημιουργίας και της διαμόρφωσης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) 

καθοριστικός ήταν ο συσχετισμός δύναμης ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, η ηγεμονική θέση του 

κεφαλαίου και η προσπάθειά του να επωφεληθεί πολλαπλά ( πολιτικά και οικονομικά) από αυτόν, ακόμα 

και όταν αναγκαζόταν να κάνει παραχωρήσεις ανάλογα με την άμεση και τη μεσοπρόθεσμη συγκυρία. 

Έτσι, προϊόντος του χρόνου, το ασφαλιστικό σύστημα μετατράπηκε σε μια μεγάλη αγορά υπηρεσιών 

ασφάλισης όπου το μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο υποχρέωνε τους εργαζόμενους να αγοράζουν εκ νέου 

τις παροχές για τις οποίες είχαν ήδη πληρώσει, με την ιδιοποίηση της υπεραξίας, αποσπώντας τους έτσι 

ένα ακόμα τμήμα του μισθού τους και εντείνοντας, μ' αυτό τον τρόπο την εκμετάλλευσή τους. 

Ακόμα, οι πόροι του ΣΚΑ αποτέλεσαν ένα σημαντικό μοχλό άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 

απ' όλες τις κυβερνήσεις, υπήρξαν καθοριστικός παράγοντας για την διασφάλιση της κερδοφορίας των 

μονοπωλιακών ομίλων, και ειδικά την τελευταία περίοδο, την περίοδο της κρίσης, λεηλατήθηκαν 

απροκάλυπτα. 

Οι πρώτες προσπάθειες για τη συγκρότηση μορφών κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών ταμείων 

αρχίζουν από τις απαρχές της συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. Ήδη, αλληλοβοηθητικά ταμεία 

εμφανίζονται από το 1836, το ΝΑΤ και διάφορα ταμεία στρατιωτικών το 1850 – 1880, το Μετοχικό Ταμείο 

Δημοσίων Υπαλλήλων το 1861. Η συγκρότηση ασφαλιστικών ταμείων συνεχίστηκε, με 

χαρακτηριστικότερους σταθμούς την ψήφιση του Ν. 2868/1922, που είναι ο πρώτος νόμος για την 

κοινωνική ασφάλιση των μισθωτών. Ακολούθησε ο Ν. 5737/1932 που όμως δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί 

και τέλος ο Ν. 6269/1934 (ίδρυση του ΙΚΑ) που άρχισε να εφαρμόζεται το 1937 σε Αθήνα – Πειραιά – 

Θεσσαλονίκη και το 1938 επεκτάθηκε σε ορισμένες άλλες πόλεις. 

Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν και τα πρώτα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. 

Στην αρχική φάση ο χαρακτήρας της ΚΑ ήταν ατομικός και αλληλοβοηθητικός και καθόλου δημόσιος και 

κοινωνικός – ασφαλιστικός. Ο χαρακτήρας αυτός συνδέθηκε με την κατά περίπτωση ίδρυση των 

ασφαλιστικών ταμείων, ως συγκυριακή έμπνευση και πολιτική απάντηση στα αιτήματα των διάφορων 

επαγγελματικών κλάδων και ομάδων, υποδηλώνοντας με τον πιο ανορθολογικό τρόπο την παντελή 

απουσία μιας σχεδιασμένης και μακράς πνοής συγκρότησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης1. 

Μεταπολεμικά, το ΣΚΑ, μεταφέροντας όλα τα χαρακτηριστικά της προπολεμικής περιόδου, συνεχίζει να 

επεκτείνεται στον αγροτικό πληθυσμό (Ν. 4169/61). Το 1982 συντελείται η επέκταση του ΙΚΑ σε όλη την 

Ελλάδα και η γενίκευση της Επικουρικής Ασφάλισης σε όλους τους μισθωτούς που ανήκαν σε ταμείο 

κύριας ασφάλισης χωρίς παράλληλα να είναι ασφαλισμένοι σε ταμεία επικουρικής (1983). Όμως η 



επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης συνοδεύτηκε από δημόσιες πολιτικές σύζευξης του ΣΚΑ με τις 

συνθήκες και τους όρους της επιχειρηματικής δραστηριότητα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου με 

αποδυνάμωση των αντικειμενικών προϋποθέσεων ποιοτικής ανάπτυξης του συστήματος κοινωνικής 

προστασίας2. 

Η πιο πρόσφατη περίοδος παρεμβάσεων στο ΣΚΑ αρχίζει με τους νόμους 1902/90, 1976/91, 2084/92 και 

3029/2002. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως βασική στόχευση τη μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών 

και ουσιαστικά επέφεραν αύξηση των εισφορών, αυστηρές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και μείωση 

των παροχών3.Την περίοδο αυτή το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων 

προερχόταν από τις εισφορές των εργαζομένων και επιβαρύνθηκε σημαντικά από την παρέμβαση του 

κράτους με την ανορθολογική και αναποτελεσματική πολιτική αξιοποίησης των αποθεματικών των 

ταμείων, καθώς και από τη χρηματοδότηση της προνοιακής πολιτικής από τον προϋπολογισμό των 

ταμείων και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Το τελευταίο διάστημα, ιδίως τα χρόνια από το 2010 και μετά, το ΣΚΑ χορεύει στο ρυθμό των μνημονίων 

και των μνημονιακών νόμων. Ειδικά με τους νόμους 4336/2015 (3ο Μνημόνιο) και 4387/2016 το ΣΚΑ έχει 

αναμορφωθεί πλήρως, έχοντας περιλάβει όλες τις εκκρεμότητες της προηγούμενης νομοθεσίας και 

έχοντας ενταχθεί πλήρως στη δημοσιονομική πολιτική που αποσκοπεί στην πληρωμή του χρέους και στην 

προσπάθεια εξόδου από την κρίση προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων και των τραπεζών, και 

φορτώνοντας τα «σπασμένα» στις πλάτες των εργαζομένων και του λαού. 

Τα βασικά στοιχεία των παρεμβάσεων μέσω της νομοθεσίας αυτής είναι: 

Η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. 

Η απόσυρση του κράτους από την υποχρέωση στήριξης του ΣΚΑ και η ανάδειξη του ιδιωτικού τομέα ως 

ισότιμου πυλώνα της ασφάλισης. 

Η ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της συνθήκης του Μάαστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας και τις 

υποδείξεις του ΟΟΣΑ. 

Έτσι έχουν μπει σε εφαρμογή: η μείωση των συντάξεων – κύριων και επικουρικών, η ανάσχεση του 

ρυθμού συνταξιοδότησης, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ο επανυπολογισμός των 

συντάξεων ( αποφεύγεται έτσι η υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ για τις περικοπές των 

συντάξεων) και μια σειρά άλλες επιμέρους ρυθμίσεις . 

Το συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό σύστημα, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, λειτούργησε 

κυρίως για σκοπούς άλλους απ’ αυτούς που περιγράφονταν ως στόχοι του. Η εξασφάλιση σύνταξης, 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων και των 

οικογενειών τους έμοιαζε να είναι δευτερεύων στόχος. Το κύριο ήταν, μέσω διαδοχικών κρατικών 

παρεμβάσεων, να βάλλουν στο χέρι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και μέσω αυτής της 

διαδικασίας να εξασφαλιστούν κεφάλαια ώστε να αναπτύσσεται η δραστηριότητα των βιομηχανικών, 

τραπεζικών και εμπορικών μονοπωλιακών ομίλων και να αυξάνεται η κερδοφορία τους. Και αυτά, την ίδια 

στιγμή που οι παροχές των ταμείων προς τους ασφαλισμένους τους διαρκώς μειώνονταν. Δηλαδή 

αυξανόταν ο βαθμός εκμετάλλευσης των εργαζομένων. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό ήταν πολλές και διάφορες. Από την υποχρεωτική άτοκη 

κατάθεση των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι τον τζόγο του χρηματιστηρίου, τα 

δομημένα ομόλογα και το PSI. Μεγάλη είναι η ευθύνη των κυβερνήσεων και του κράτους που, 

λειτουργώντας ως συλλογικός καπιταλιστής, εργαζόταν με ζήλο, ώστε να ξεπερνούν οι μεγάλοι 

μονοπωλιακοί όμιλοι τα όποια προβλήματα στην κερδοφορία τους ή να εφαρμόζονται κλαδικές πολιτικές 



μέσω κρατικών επενδύσεων που διευκόλυναν την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων, κερδών και 

επέκταση των αγορών. 

Ακόμα, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, αντιμετωπίστηκαν από το κράτος και τους 

μονοπωλιακούς ομίλους ως «λιμνάζοντα και αναξιοποίητα» κεφάλαια που έπρεπε με κάθε κόστος να 

μπουν στην αγορά. Αλλά και το ίδιο το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα ως μια πολύ μεγάλη αγορά 

που δεν μπορούσε να μείνει έξω από την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση. Έτσι, με δεκάδες 

παρεμβάσεις, αναδείχθηκε η ιδιωτική ασφάλιση σε τρίτο ισότιμο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος 

και στην πράξη οι εργαζόμενοι εξωθούνται να καταφύγουν σ’ αυτόν. Το ανταποδοτικό - κεφαλαιοποιητικό 

σύστημα προβάλλει ως πανάκεια για τη λύση των προβλημάτων του ασφαλιστικού, εξαφανίζοντας 

παράλληλα τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα και την αλληλεγγύη των γενεών στα οποία στηριζόταν μέχρι 

σήμερα το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα. 

Ειδικά τα 5 τελευταία χρόνια της κρίσης το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα έχει γίνει ξέφραγο 

αμπέλι όπου μονοπώλια, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, κυβερνήσεις, ΕΕ, ΟΟΣΑ και άλλα ευαγή 

ιδρύματα συναγωνίζονται σε ευρηματικότητα για το πώς θα κατακλέψουν ότι έχει απομείνει από το 

δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, πώς θα ανατρέψουν κάθε προστατευτικό μέτρο και διάταξη που ισχύει 

ακόμα, πώς θα απαλλάξουν τους εργοδότες και το κράτος από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους 

ασφαλισμένους, και πώς θα δυσφημίσουν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα ώστε η προσφυγή στην 

ιδιωτική ασφάλιση να μας προκαλεί ανακούφιση… 

Τον τελευταίο χρόνο τις τύχες του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος έχει αναλάβει να 

διαχειριστεί η «αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ». Αφού φρόντισε να νομιμοποιήσει τη μνημονιακή 

στροφή της προβάλλοντας τον ευρομονόδρομο σαν τη μοναδική λύση, πασχίζει τώρα με κάθε τρόπο να 

εφαρμόσει μέτρα και προτάσεις για το ασφαλιστικό που έρχονται από πολύ παλιά (θυμηθείτε το σχέδιο 

Σπράου – Γιαννίτση). Μέτρα που περιλαμβάνονται στις υποδείξεις όλων των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών 

(ΕΕ, ΟΟΣΑ …)και στα τρία μνημόνια που καταδυναστεύουν τους εργαζόμενους και τη χώρα. 

Ιστορία 

 Οι κυβερνώντες και τα παπαγαλάκια τους στο όνομα της αδυναμίας χρηματοδότησης της 
κοινωνικής ασφάλισης –λόγω του χρέους- κάνουν ότι ξεχνούν κάποια πολύ γνωστά δεδομένα. 

 Υπεύθυνες είναι οι αστικές κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών που με τις πολιτικές τους 
οδήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία σε πλήρη κατάρρευση. Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών 
έχουμε: 

 ► Καταλήστευση, στο όνομα δήθεν της ανάπτυξης, των αποθεματικών των Ταμείων από τις 
Τράπεζες και το μεγάλο κεφάλαιο, επί δεκαετίες, λόγω της μειωμένης ή μηδενικής απόδοσης των 
καταθέσεών τους. Για την περίοδο 1951-1975 οι απώλειες υπολογίζονται σε 58 δις ευρώ. 

 ► Πάνω από 3,5 δις ευρώ ήταν οι ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων από τις «επενδύσεις» στο 
χρηματιστήριο την περίοδο 1999-2002 (επί Σημίτη), όπου τα διορισμένα δ.σ. των ταμείων 
αγόραζαν τοξικά παράγωγα. 

 ► Τα δομημένα ομόλογα που αγόρασαν οι διορισμένες διοικήσεις (επί Κ. Καραμανλή). 

 ► Κλοπή των καταθέσεων μέσω PSI. Πάνω από 13 δις υπολογίζεται ότι έχασαν τα ταμεία με το 
τελευταίο "κούρεμα". 

 Για το ΜΤΠΥ η ζημιά είναι πάνω από 100.000.000 ΕΥΡΩ 

 Το ΤΕΑΔΥ με το κούρεμα έχασε πάνω από 1.5 δις ευρώ. 



 Η κυβέρνηση τότε υποχρέωσε τα ασφαλιστικά ταμεία να καταθέσουν τα αποθεματικά τους στην 
Τράπεζα της Ελλάδας, και με πράξη του διοικητή της Τ.Ε το 80% μετατράπηκε υποχρεωτικά σε 
ομόλογα ελληνικού δημοσίου και μετά ακολούθησε του κούρεμα. Είναι φανερό ότι ήταν 
προσχεδιασμένο. 

 ► Έχουμε εισφοροδιαφυγές και εισφοροαπαλλαγές πάνω από 10 δις € (13,5 δις). Αξίζει εδώ να 
σημειώσουμε το εξής χαρακτηριστικό. Η μεγάλη πλειοψηφία των χρεών που διαταράσσουν την 
ευστάθεια εν γένει του Ασφαλιστικού στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί από κακοπληρωτές που 
ξεκίνησαν να «ξεχνούν» να πληρώσουν από την εποχή προ κρίσης. 

 Πρόκειται για το 83% των ληξιπρόθεσμων οφειλών από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές που 
έχουν διαβιβαστεί από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ) κι αφορούν εργοδότες κι ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες) που είχαν ήδη 
ξεκινήσει να δημιουργούν χρέη μέχρι το 2009. 

 Αυτοί χρωστούν σήμερα τα 9 δισ. ευρώ από το τεράστιο ποσό των 10 και πλέον δισ. που βαρύνει 
το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αντίθετα οι υπόλοιποι, που ήταν συνεπείς μέχρι το 2009, 
ευθύνονται για το 17% του χρέους. 

 ► 8,7 δις ευρώ ήταν οι ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων εξαιτίας της άρνησης του κράτους να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με βάση τους δικούς του νόμους (νόμοι Σιούφα, Ρέππα κλπ). 

 ► Τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλαγή της σχέσης εν ενεργεία - συνταξιούχων εξαιτίας των 
ελαστικών εργασιακών σχέσεων, των ιδιωτικοποιήσεων κλπ. 

 Η Κυβέρνηση έχει ωθήσει τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 150.000 εργαζόμενους σε 
συνταξιοδότηση, απολύει Δημόσιους υπαλλήλους και αντί να προσλαμβάνει μόνιμους 
υπαλλήλους σε μια Δημόσια Διοίκηση που καταρρέει, προσλαμβάνει για προεκλογικούς λόγους 
εργαζόμενους με 8μηνες συμβάσεις. 

 ► Η καλπάζουσα ανεργία και αφετέρου η σοβαρότατη μείωση των αποδοχών όσων Ελλήνων 
εξακολουθούν να εργάζονται, έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται συνεχώς «τρύπες» ύψους 
δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. 

Το παρόν 

 Στα τελευταία 4,5 χρόνια οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 45%. Η κρατική χρηματοδότηση της 
δημόσιας ασφάλισης μειώθηκε από 18,9 δις, το 2010, στα 8,6 δις το 2015 (μείωση 55%). Η 
συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη από τα 33 δις στα 22 δις (μείωση 33%). Υπολογίζεται ότι από την 
υψηλή ανεργία τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν απώλεια 6.5 δις, από τη μείωση των μισθών 4 δις, 
από την εισφοροδιαφυγή 14 δις, από τις οφειλές που δεν έχουν πληρωθεί 17,5 δις. Τα 
αποθεματικά που μετρήθηκαν το 2013 ήταν 4,5 δις έναντι 26 δις το 2009. Στο μεταξύ οι 
συνταξιούχοι έχουν αυξηθεί περίπου κατά 600.000! 

 Μόνο τη διετία 2015 - 2016 θα αφαιρεθούν από τους συνταξιούχους επιπλέον 2,25 δισ. ευρώ 
(0,25% του ΑΕΠ για το 2015, 1% του ΑΕΠ το 2016). Στα 900 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση θα 
είναι η μείωση των δαπανών για την Πρόνοια. 

 Για τη, δήθεν, διατήρηση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης απαιτούνται 
επιπλέον πόροι, ενώ μη συμβατικά μέτρα πολιτικής απαιτούνται και για τη μείωση της ανεργίας. 

 Οι συνταξιούχοι ήδη από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη λαμβάνουν ακόμα μικρότερες συντάξεις, 
εξαιτίας της αύξησης της παρακράτησης που τους επιβλήθηκε για τον κλάδο Υγείας στις κύριες 
από το 4% στο 6% και στις επικουρικές για πρώτη φορά κατά 6%. 



 Οι κατώτερες συντάξεις στους νέους συνταξιούχους μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 20% (π.χ. στο 
ΙΚΑ από τα 486 στα 392 ευρώ) με την εγκύκλιο Χαϊκάλη, τον προηγούμενο Αύγουστο. 

 «Πάγωμα» της κρατικής επιχορήγησης στα ταμεία μέχρι το 2021, γεγονός που οξύνει τον 
οικονομικό στραγγαλισμό τους και ανοίγει το δρόμο για παραπέρα δραματικές περικοπές 

 Πρόσθετη μείωση των επικουρικών συντάξεων, καθώς αναδρομικά από την αρχή του 2015 οι 
μοναδικοί πόροι που έχουν τα επικουρικά ταμεία θα είναι μόνο οι εισφορές, καθώς με βάση τη 
νομοθεσία προβλέπεται «ρήτρα» μηδενικού ελλείμματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κάθε 
χρόνο μπορούν να αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις, ώστε να μην υπάρχουν ελλείμματα στο 
ταμείο (ν.4052/2012). Από την ίδια ημερομηνία όλα τα επικουρικά εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), που ήδη αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. 

 Οι αλλαγές αφορούν ακόμη και τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι πλέον, για να λάβουν το 
ΕΚΑΣ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των 65 ετών, αλλά και τους ανέργους. Ενώ 
η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ από το Μάρτη του 2016, θα οδηγήσουν σε μια νέα γενιά 
συνταξιούχων των οποίων μεγάλο μέρος δεν θα εξασφαλίζει ούτε τα βασικά για την επιβίωση 
τους. 

 Το υπ. Εργασίας, προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου, με την οποία εφαρμόζονται διατάξεις του 
νόμου (4336/15) που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το περασμένο καλοκαίρι για την 
Ασφάλιση. Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ως προς τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
επαναβεβαιώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις των νόμων 3863/2010 (νόμος Λοβέρδου) και 
4093/2012 («Μεσοπρόθεσμο» κυβέρνησης Σαμαρά) που οδηγούν σε αύξηση ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης. με εξαίρεση τα ΒΑΕ, τις μητέρες και τους χήρους πατέρες ανίκανων προς 
εργασία παιδιών. 

 Από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους 
ασφαλισμένους όλων των ταμείων θεωρείται το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες 
ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης). 

 Με την εγκύκλιο εξειδικεύονται οι αλλαγές που επέρχονται στα καταβαλλόμενα ποσά των 
κατώτατων συντάξεων λόγω γήρατος. Το χτύπημα στους εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, 
που από εδώ και πέρα θα συνταξιοδοτούνται με τα κατώτερα όρια, έγινε ακόμα πιο επώδυνο, 
καθώς θα λαμβάνουν μόνο το λεγόμενο «οργανικό κομμάτι», εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 
67ο έτος της ηλικίας τους. Οι μειώσεις μπορούν να φθάσουν και το 41% αφού θα επέλθει 
περικοπή του μη ανταποδοτικού (του λεγόμενου προνοιακού) μέρους της κατώτερης σύνταξης 
καθώς και του ΕΚΑΣ σε όλους τους νέους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 67. 

 Η εγκύκλιος και ο ίδιος ο νόμος αφήνουν στον αέρα συντάξεις του νόμου που αφορά 
ασφαλισμένους που πάσχουν από βαριές ασθένειες και των οποίων οι συντάξεις θεωρούνται 
«συντάξεις γήρατος», καθώς δεν ξεκαθαρίζουν τι θα γίνει με τις ειδικές προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης (ένσημα, όρια ηλικίας) που ισχύουν μέχρι τώρα. 

 Για μια σειρά από συντάξεις και το ύψος τους, μεταξύ αυτών και των συντάξεων αναπηρίας, 
προκύπτει πρόβλημα και στον υπολογισμό τους από τη μείωση στα κατώτερα όρια, τα οποία 
επέβαλε η κυβέρνηση (από τα 486 στα 392 ευρώ), αφού σε αρκετές περιπτώσεις, αυτές 
συνυπολογίζονται με βάση και τα κατώτερα όρια που ισχύουν σε κάθε Ταμείο. 

 

Τα βασικότερα σημεία του νέου Νόμου: 



• Επιβάλλει την άμεση εφαρμογή του ν. 3863/10 (Λοβέρδου – Κουτρουμάνη). Είναι το πρώτο 

ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο οποίο δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη που να αφορά στα θεμελιωμένα 

δικαιώματα. Ουσιαστικά τιμωρεί όσους επέλεξαν την παραμονή στην εργασία τους ενώ είχαν όλες τις 

προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης 

μετά την ψήφιση του νόμου ο τρόπος υπολογισμού θα περιλαμβάνει το τμήμα της «εθνικής» και το τμήμα 

της «ανταποδοτικής» σύνταξης. Η πρώτη θα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στις 

περιπτώσεις πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος (από 01/01/2022 με 40 χρόνια και στην ηλικία των 62 

ετών) ή στα 67 έτη και με τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης (στην αρχική πρόταση ήταν 15 τα έτη 

ασφάλισης που απαιτούνταν για την καταβολή ολόκληρου του ποσού). Αρχικά διαμορφώνεται στο ποσό 

των 384 ευρώ μεικτά και για τις περιπτώσεις από 19 έως 15 χρόνια ασφάλισης προβλέπεται μείωση κατά 

2% ανά έτος. Στις περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας, για ποσοστά αναπηρίας από 50% έως 66,99% θα 

λαμβάνει το 50%,  από 67% έως 79,99% το 75% και από 80% και πάνω το 100% της εθνικής σύνταξης.  Όσο 

για  τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης θα ισχύσουν οι κανόνες υπολογισμού της σύνταξης που 

ίσχυαν την 31/12/2014 (υπολογισμός δηλαδή χωρίς το διαχωρισμό μεταξύ εθνικής και ανταποδοτικής 

σύνταξης ούτε για το διάστημα από 01/01/2011 και μετά). 

• Το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης θα υπολογίζεται με ποσοστά αναπλήρωσης που ξεκινούν 

από 0,77% για τα πρώτα 15 χρόνια ασφάλισης και φτάνουν το 2%  από τα 39 χρόνια και πάνω. (Τα 

ποσοστά αυτά δεν αθροίζονται στα αμέσως υψηλότερα όπως στο ν. 3863/10 ώστε ολόκληρος ο χρόνος να 

υπολογιστεί με το ποσοστό που αντιστοιχεί στο τελευταίο έτος ασφάλισης). Οι μεγάλες απώλειες αρχίζουν 

μετά τα 25 έτη ασφάλισης, όπου λαμβάνοντας υπόψη και την εθνική σύνταξη, θα φτάνουν μεσοσταθμικά 

στο 25% σε σχέση με τον υπολογισμό με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2014 ή ακόμη και με τον 

υπολογισμό του ν. 3863/10 τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του. Στις περιπτώσεις αυτές θα 

γίνεται σύγκριση και αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη του 20% γι αυτούς που θα καταθέσουν το 2016 θα 

προστεθεί το 1/2 της διαφοράς που υπερβαίνει  το 20%, το 2017 το 1/3 και το 2018 το 1/4. (Υπάρχει και η 

προσέγγιση ότι αυτά τα ποσοστά θα αφορούν στο σύνολο της διαφοράς). Για τις συντάξιμες αποδοχές θα 

λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός που προκύπτει από το έτος 2002 μέχρι την ημερομηνία 

έναρξης της συνταξιοδότησης  και από το 2017 θα προστίθεται ένα επιπλέον έτος. Παρατήρηση: Μέχρι τα 

25 έτη ασφάλισης σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται οριακά μεγαλύτερο το συνολικό ποσό εθνικής και 

ανταποδοτικής, με την προϋπόθεση βέβαια καταβολής ολόκληρης της εθνικής σύνταξης. Υπάρχουν όμως 

και περιπτώσεις όπου λόγω άμεσης κατάργησης του ΕΚΑΣ για όσους συνταξιοδοτηθούν με το νέο νόμο, το 

συνολικό ποσό υπολείπεται ακόμη και των παλαιών κατωτάτων ορίων (π.χ. σημερινός συνταξιούχος με 15 

χρόνια ασφάλισης και ΕΚΑΣ μπορεί υπό προϋποθέσεις να προσεγγίσει ακόμη και τα 700 ευρώ. Με το νέο 

νόμο θα δικαιούται στα 67 του χρόνια 346 ευρώ εθνικής και περίπου 100 ευρώ ανταποδοτικής. Σύνολο 

446 ευρώ, χωρίς να δικαιούται  πλέον κανενός είδους προσαύξηση.) 

• Στα «εφάπαξ» ο  υπολογισμός που αφορά στο χρόνο μέχρι 21/12/2013 δίνει μειώσεις γύρω στο 

15%. Ο χρόνος από 01/01/2014 θα υπολογίζεται με  νέο μαθηματικό τύπο ο οποίος θα φέρει πολύ 

μεγαλύτερες μειώσεις.  

• Στις επικουρικές συντάξεις για τους ασφαλισμένους από 01/01/2014 και εφεξής αλλά και για τους 

ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013 που η αίτηση συνταξιοδότησης κατατέθηκε μετά την 01/01/2015 το 

ποσό θα αποτελείται από δύο τμήματα : α) Από το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο  μέχρι 31/12/2014 και 

θα υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε χρόνο (μείωση περίπου 15% μεσοσταθμικά) 

και β) Στο τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο από 01/01/2015 και εφεξής και θα υπολογίζεται με βάση τη 

«ρήτρα βιωσιμότητας». (Υπάρχει κι εδώ ο ίδιος κίνδυνος εγκλωβισμού των νέων υποψήφιων 

συνταξιούχων μέχρι την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες κ.λ.π). 

Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την υποβολή της 

αίτησης. 



• Επανυπολογισμός κύριων συντάξεων: Μέχρι την 31/12/2018 θα επανυπολογιστούν όλες οι κύριες 

συντάξεις που έχουν εκδοθεί με διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 31/12/2014. Ο επανυπολογισμός θα γίνει 

με τις διατάξεις του νέου νόμου και η σύνταξη θα «διχοτομηθεί» σε εθνική και ανταποδοτική όπως οι 

συντάξεις των νέων συνταξιούχων. Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη ο 

συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Από 01/01/2019 θα 

καταβάλλεται υποτίθεται ως προσωπική διαφορά το ποσό που υπολείπεται της παλαιάς σύνταξης. (Εδώ 

στην ουσία οι άγριες περικοπές βαπτίζονται επανυπολογισμός επειδή εκτός των άλλων θεωρούν πως θα 

παρακάμψουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του ΣΤΕ).   

• Ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας 

Κοινωνικής Ασφάλισης). Ο σχεδιασμός είναι ανύπαρκτος και μελέτη βιωσιμότητας βεβαίως δεν υπάρχει. 

Υπάρχει όμως «μελέτη σκοπιμότητας» στις σελίδες του μνημονίου που βαφτίζει «ενιαίο πλαίσιο αρχών 

και κανόνων» την ισοπέδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και των παροχών. Αντίστοιχα όλα τα ταμεία 

πρόνοιας ενοποιούνται με το ΕΤΕΑ που μετονομάζεται σε ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

και Εφάπαξ Παροχών). 

Προβλέπει επίσης : 

• Τη μείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ για το 2016 κατά 120000 περίπου και τη σταδιακή του 

κατάργηση μέχρι το 2019. 

• Την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες που 

ουσιαστικά αποτελεί «παραλλαγή» της αντίστοιχης πρόβλεψης του ν.3863/10 για τη χορήγηση βασικής 

σύνταξης. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν και αυστηροποιούνται. 

• Τη μείωση του ανωτάτου ορίου καταβολής σύνταξης (2000 και 3000 ευρώ  για μία ή περισσότερες 

συντάξεις αντίστοιχα). 

• Την εξομοίωση των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης με τους εγγάμους. 

• Τον προσχηματικό και βίαιο επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού των εισφορών για τους 

αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Εδώ προκύπτει σοβαρότατο 

ζήτημα που παραπέμπει σε περιπτώσεις αύξησης εισφορών  ασφαλισμένων των κρίσιμων αυτών κλάδων 

σε ποσοστό ακόμη και 300%! Μεγάλη παγίδα η αναφορά σε συμπληρωματικό σύστημα τεκμαρτού 

υπολογισμού επιπλέον ασφαλιστικών εισφορών και βέβαια η πιθανή αιφνιδιαστική μετατροπή της βάσης 

προσδιορισμού του εισοδήματος. 

Εκπαιδευτικοί και ασφαλιστικό 

Με το Νέο Νόμο δεν προβλέπεται καμιά διαφοροποίηση για τους εκπαιδευτικούς. 

Οι δικοί μας στόχοι.  

Το εργατικό – λαϊκό κίνημα, όλοι οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, η νεολαία πρέπει να οργανώσουν 

την πάλη για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης – κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ χωρίς άλλη καθυστέρηση. 

Ο αγώνας αυτός πρέπει να στηριχθεί σε ορισμένες βασικές παραδοχές. 

Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Περίθαλψης - Πρόνοιας είναι ζωτικό στοιχείο για το βιωτικό επίπεδο 

του λαού, σχετίζεται με όλες τις πλευρές της οικονομικής και κοινωνικής πάλης που διεξάγεται στο 

υπάρχον κοινωνικο – οικονομικό σύστημα 



Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι παραχώρηση του συστήματος αλλά αναγκαιότητα για την αναπαραγωγή 

της εργατικής δύναμης που επιδιώκεται να γίνεται με μικρότερο δυνατό κόστος για τους καπιταλιστές, με 

τη μεγαλύτερη δηλαδή απόσπαση υπεραξίας από τους εργαζόμενους και την ένταση της εκμετάλλευσης. 

Απλώς οι καπιταλιστές είναι αναγκασμένοι να επιστρέφουν ένα τμήμα από την παραγόμενη από την 

εργασία αξία για να διατηρήσουν το εκμεταλλευτικό σύστημα. Απ' αυτή την άποψη όλες οι εισφορές του 

συστήματος (εργαζόμενου – εργοδότη – κράτους) προέρχονται από την εργασία. 

Τα προβλήματα στο συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό σχετίζονται στενότατα με την ανεργία, τις ελαστικές 

μορφές απασχόλησης , τη μαύρη εργασία, τη μείωση των μισθών και μεροκάματων, άρα είναι στοιχείο 

της γενικότερης πάλης του εργατικού κινήματος. 

 

Χάραξη επιθετικής ιδεολογικής-αγωνιστικής γραμμής των εργαζομένων 

Οι εισφορές επί αυξημένων μισθών και επί όλου του μισθού που πληρώνουν οι εργοδότες μπορούν να 

δώσουν διέξοδο στα παραπάνω προβλήματα των δυνάμεων της ζωντανής εργασίας. Συμπερασματικά, 

στην αύξηση του κεφαλαίου οι δυνάμεις της εργασίας πρέπει να αντιτάξουν μια ριζικά αντίθετη μ’ αυτήν 

πολιτική, με άξονες. 

α) Την υπεράσπιση μέχρι εσχάτων των αναδιανεμητικών δημόσιων συστημάτων έναντι των 

κεφαλαιοποιητικών. 

β) Την ριζική ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου υπέρ των δυνάμεων της εργασίας και με τις τρεις 

μορφές του. 

γ) Τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, με παράλληλη κατάργηση της 

επιδοματικής πολιτικής και των επιδομάτων και με μείωση του εργάσιμου χρόνου και του χρόνου 

συνταξιοδότησης. Με αυξήσεις των εισφορών των εργοδοτών επί του συνόλου του μισθού που 

πληρώνουν οι εργοδότες. 

δ) Με ισχυρά επιδόματα ανεργίας και περίθαλψη για όλους τους ανέργους, ντόπιους και μετανάστες. 

ε) Με κατάργηση της ελαστικής και περιστασιακής απασχόλησης. 

στ) Με την απαίτηση: «κανείς εργαζόμενος ανασφάλιστος». 

Κρατική εγγύηση της βιωσιμότητας  του ασφαλιστικού συστήματος, χωρίς μείωση συντάξεων και παροχών 

υγείας – πρόνοιας και χωρίς αύξηση κρατήσεων. 

 


