
                                                          
                                    

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015 

22 44ΩΩΡΡΗΗ   ΓΓΕΕΝΝ ΙΙ ΚΚΗΗ   ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓ ΙΙ ΑΑ     

ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ   11 22   ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡ ΙΙ ΟΟΥΥ   22 00 11 55   

Παρά τις εξαγγελίες για κατάργησή τους, η συνέχιση των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής με άξονες 

τη δημοσιονομική λιτότητα και την εσωτερική υποτίμηση, προκαλεί την αποδόμηση της οικονομίας, με 

δραματικές συνέπειες στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό σύστημα, στις κοινωνικές δομές, στην κοινωνία. 

Το 3
ο
 μνημόνιο εγκλωβίζει ακόμη περισσότερο τη χώρα στο φαύλο κύκλο της λιτότητας και της ύφεσης, 

επιδεινώνει την κρίση χρέους και τους περιορισμούς ρευστότητας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της 

οικονομίας. Η Ελληνική οικονομία -με τη σωρευτική  μείωση του ΑΕΠ να αγγίζει το 27%- αλλάζει δραματικά, 

αποκτώντας πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά οικονομικής υπανάπτυξης που φρενάρουν την αναγκαία 

επανεκκίνηση της ανάπτυξης. 

ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  χχρρεειιάάζζεεττααιι  εεππεειιγγόόννττωωςς  ααλλλλααγγήή  μμοοννττέέλλοουυ  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  

σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  μμιιααςς  ννέέααςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  εεξξόόδδοουυ  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  

ααππόό  ττηηνν  κκρρίίσσηη  χχρρέέοουυςς,,  ττηηνν  ααπποοππλληηθθωωρριισσττιικκήή  ύύφφεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  ααπποοεεππέέννδδυυσσηη..  

Ένα μόλις χρόνο πριν, οι συστημικές τράπεζες βελτίωσαν την κεφαλαιακή τους θέση και τη ρευστότητα, χωρίς 

κρατική επιβάρυνση, και ήταν σε θέση να στηρίξουν την πραγματική οικονομία. Η έντονη πολιτική 

αβεβαιότητα, ο ταμειακός πανικός της κυβέρνησης, που καθημερινά μετατρεπόταν σε διαρροή καταθέσεων και 

κρίση ρευστότητας, η υπερβάλλουσα προσφυγή των τραπεζών στον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας 

(ELA), η αδιέξοδη πολιτική που ακολουθήθηκε, οι κλειστές τράπεζες, οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων και η 

εκτόξευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έπληξαν τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του και οδήγησαν 

το τραπεζικό σύστημα στην ανάγκη ενός νέου κύκλου ανακεφαλαιοποίησης. Η «νέα ανακεφαλαιοποίηση» 

αποτελεί και πάλι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά και για την πορεία ανάταξης της 

ελληνικής οικονομίας. 

Για εμάς τους εργαζόμενους, η διαδικασία αυτή εντείνει και πάλι την αβεβαιότητα ενόψει της 

διαμόρφωσης και υποβολής από τις συστημικές τράπεζες των αναμορφωμένων σχεδίων αναδιάρθρωσης 

και εξυγίανσης (restructuring plans). 

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  εερργγαασσίίααςς  δδεενν  ήήτταανν  πποοττέέ  ηη  κκρρίίσσιιμμηη  ππααρράάμμεεττρροοςς  

γγιιαα  τταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττωωνν  ΤΤρρααππεεζζώώνν..  

ΔΔεενν  θθαα  ααννεεχχττοούύμμεε,,  μμεε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  αανναακκεεφφααλλααιιοοπποοίίηησσηη,,  σσχχεεδδιιαασσμμοούύςς  

πποουυ  θθαα  θθίίγγοουυνν  ττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη,,  τταα  εερργγαασσιιαακκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  κκααιι  ττιιςς  ααμμοοιιββέέςς..  

ΑΑππααιιττοούύμμεε  σσεεββαασσμμόό  σσττιιςς  ΣΣυυλλλλοογγιικκέέςς  ΣΣυυμμββάάσσεειιςς  ΕΕρργγαασσίίααςς  κκααιι  σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς!!  



Η κοινωνική ασφάλιση με αναδιανεμητικό περιεχόμενο αποτέλεσε τη μεγάλη κατάκτηση των εργαζόμενων του 

προηγούμενου αιώνα και διαχρονικά ήταν βασική προγραμματική θέση του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Σκοπός της κυβερνητικής πολιτικής του 3
ου

 μνημονίου, πέρα από τη μείωση των συντάξεων, την αύξηση των 

εισφορών, την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, την κατάργηση των επικουρικών και τη διεύρυνση των 

ανισοτήτων, είναι η πλήρης κατάργηση του αναδιανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και η 

καταστρατήγηση των βασικών αρχών σύστασης και λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η δαπάνη για την κοινωνική ασφάλιση μεταφέρεται στο άτομο-ασφαλισμένο με 

μεγάλη μείωση των υποχρεώσεων του κράτους και του ιδιώτη-εργοδότη. Οι συντάξεις των σημερινών 

συνταξιούχων χρηματοδοτούνται από την εργασία και στηρίζονται στην αλληλεγγύη των γενεών. Η αλλαγή 

του χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό σημαίνει ότι δε θα μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν επαρκώς οι σημερινές συντάξεις, με αποτέλεσμα τη μετατροπή τους σε προνοιακό επίδομα. 

ΛΛΕΕΜΜΕΕ  ΟΟΧΧΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ!!  

Απαιτείται η χάραξη μιας διαφορετικής και πιο αποτελεσματικής στρατηγικής για την απασχόληση και 

για τη δημογραφική πολιτική, ώστε να στηριχθεί χρηματοδοτικά η βραχυπρόθεσμη και μεσο-

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος. 

ΑΑππααιιττοούύμμεε  ττηηνν  εεππααννααφφοορράά  ττωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν  σσεε  εεππίίππεεδδαα  ααξξιιοοππρρεεπποούύςς  δδιιααββίίωωσσηηςς!!  

Τα κόκκινα δάνεια και η απειλή των πλειστηριασμών αποτελούν εφιάλτη για εκατομμύρια πολίτες. Η 

επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως προβλέπουν οι νέοι νόμοι και η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας, θα οδηγήσει σε άμεσες κατασχέσεις, όπου ο δανειολήπτης θα πληροφορείται εκ των υστέρων την 

κατάσχεση της περιουσίας του. 

ΑΑγγωωννιιζζόόμμαασσττεε  γγιιαα::  

  ΟΟυυσσιιαασσττιικκέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  ττωωνν  δδααννεείίωωνν..  

  ΑΑπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  κκααττοοιικκίίααςς..  

Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σήμερα είναι παράνομες σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 4003/2014, 

η οποία προέβλεπε την εντός έξι μηνών προσαρμογή της αξίας των αντικειμενικών τιμών με αυτή των 

αγοραίων. Όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε, αλλά εξακολουθεί να υπολογίζεται σε όλα τα επίπεδα (ΕΝΦΙΑ κλπ). 

Να μπει οριστικό τέλος στη συγκαλυμμένη προστασία των φοροκλεπτών και των μεγαλοφειλετών, στην 

εκχώρηση του δημόσιου πλούτου, στις πολιτικές δραματικής υποβάθμισης της Υγείας, της Παιδείας, της 

Πρόνοιας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, στις πολιτικές βίαιης και αντιδημοκρατικής συρρίκνωσης των 

εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 

ΝΝαα  μμππεειι  οορριισσττιικκόό  ττέέλλοοςς  σσττιιςς  άάδδιικκεεςς  πποολλιιττιικκέέςς  φφοορροομμππηηχχττιικκήήςς  εεππιιδδρροομμήήςς  

κκααττάά  ττωωνν  εερργγααζζόόμμεεννωωνν,,  ττωωνν  σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν  κκααιι  ττωωνν  μμιικκρροομμεεσσααίίωωνν..  

Όσο συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος λεηλασίας μισθών, συντάξεων, περιουσιών, εισοδημάτων και επιβολής 

έμμεσης και άμεσης υπερφορολόγησης, η οικονομία και η κοινωνία θα συνεχίσουν να αποδομούνται. 

ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  1122  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗ..  

ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΝΝΑΑ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΞΞΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  !!  


